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1. FITXA TÈCNICA 

 

   

NOM DE LA 
INTERVENCIÓ 

Teatre Arnau 

UBICACIÓ 
Districte de Ciutat Vella-Raval. Avinguda del Paral·lel, 60 / Carrer Nou 
de la Rambla, 108 / Plaça Raquel Meller. CODI: 092/18 

COORDENADES UTM
Fus31N amb Datum 
ETRS89 

E(x) 430594,5 m  N(y) 4580746,9 m Z:.9,15 m snm 

CONTEXT Zona urbana 

TIPUS 
D’INTERVENCIÓ 

Preventiva terrestre 

CLASSE 
D’ACTIVITAT 

Control i excavació 

DATES 
D’INTERVENCIÓ 

23 al 27 de juliol del 2018 / 3 al 13 de setembre de 2018 

PROMOTOR 

 

BIMSA, Ajuntament de Barcelona 

EQUIP TÈCNIC 

Direcció: Anna Bordas Tissier 

Digitalització dibuix Autocad:, Àlex Moreno, Laia Gallego 
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2. INTRODUCCIÓ I MOTIVACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

El dia 23 de juliol  del 2018 es va iniciar el control arqueològic a l’edifici de l’antic 

Teatre Arnau, ubicat a l’Avinguda del Paral·lel, 60; Carrer Nou de la Rambla 108 i Plaça 

Raquel Meller. Aquest indret s’inclouen una Zona d’Interès Arqueològic i d’alt valor 

històric, per la qual cosa es va proposar la Intervenció Arqueològica preventiva 

prèviament a la realització de les obres, d’acord amb la normativa municipal i general en 

matèria patrimonial. 

En aquesta ocasió, el solar que ocupa l’antic Teatre Arnau presenta un alt interès 

històric i arqueològic per varis motius. En primer lloc, delimita amb un àmbit definit per 

els jaciments prehistòrics de l’Illa Robador (delimitada pels carrer Robadors i Espalter i 

Rambla del Raval); les restes localitzades al voltant de l’església de Sant Pau, entre els 

carrers Reina Amàlia, carrer Riereta i carrer Nou de la Rambla. Es tracta de les restes 

de les primeres comunitats agrícoles-ramaderes del Pla de Barcelona, les quals haurien 

pogut ocupar un amplia extensió d’aquests terrenys prop de Montjuïc i del mar.  

En segon lloc, i seguint la seqüència cronològica, aquest solar es situaria a l’ager 

de la ciutat romana de Barcino, concretament al costat d’una de les principals vies 

d’entrada a la ciutat, que s’hauria fossilitzat en l’actual traçat del carrer de Sant Pau.  

Juntament amb aquestes vil·les es comencen a localitzar a prop d’elles àrees 

cementirials. En el cas de Sant Pau del Camp, juntament amb la vil·la es va documentar 

les restes d’un mausoleu de grans dimensions datat al segle I. No obstant, diverses 

intervencions al carrer Sant Pau, Carretes, Reina Amàlia han  anat posat al descobert 

altres enterraments de tipologia diverses i que ens permeten dir que la zona es utilitzada 

com a necròpoli fins el segle V-VI. 

En època medieval, la construcció del monestir benedictí de Sant Pau del Camp 

(segle IX), i més tard d’altres esglésies, es  marca l’inici d’una expansió de la població 

degut al creixement econòmic, durant els segles XIII, XIV i XV. El raval de ponent de la 

Rambla (situat entre la Rambla i el passeig Colom, el Paral·lel, les rondes de Sant Pau i 

de Santa Antoni i el Carrer Tallers) serà el lloc on s’instal·laran diverses ordes que 

construiran convents, monestirs i institucions hospitalàries al llarg de la baixa edat mitjana 

i l’època moderna. Convivint amb aquestes edificis trobarem amplies zones dedicades a 

l’horta i  conreus.   
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Tot això, va comportar la necessitat d’engrandir la zona murallada en ple segle 

XIV, construint-ne el tercer recinte emmurallat que l’encerclava.  Entre els segles XVI i 

XVII, la muralla es veurà transformada per adaptar-se a les noves tècniques de batalla 

amb l’evolució de les armes de foc (concretament la dels canons i les bombardes). 

S’inicia la construcció dels baluards, els quals constitueixen uns terraplens avançats al 

llenç de muralla, i mai sense superar l’alçada d’aquesta. La pressió demogràfica dels 

segles següents contribuirà a que a mitjans del segle XIX, aquesta muralla resulti 

obsoleta i es procedeixen al seu enderrocament.  

Es precisament en un dels terrenys que ocupava el traçat de la muralla, on 

s’erigeix el Teatre Arnau que va obrir com a pavelló de fusta el 1894 i pren el nom del 

seu primer propietari. Aquest romandrà obert fins el 17 d'abril de 1994 que va tancar 

temporalment per problemes econòmics i el 2004 va tornar a tancar definitivament. 

L’edifici es troba inclòs al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg 

del Districte 1-Sector Raval, Nivell C, número d’element 47 (identificador 351). Cal 

recordar també que la muralla medieval i moderna té categoria de BCIN (Bé Cultural 

d’Interès Nacional) el que implica que qualsevol actuació que pugui afectar les 

estructures d’aquesta haurà de ser autoritzada per la Comissió Territorial del Patrimoni 

Cultural de la Generalitat de Catalunya.  

Per totes aquestes raons, el Servei d’Arqueologia de Barcelona va considerar 

oportú supeditar les tasques que afectessin al subsòl,  dins del projecte de rehabilitació 

dels edificis, a un control i seguiment arqueològic. Aquesta va estar encarregat a 

l’empresa ATICS, SL, i sota la direcció de l’arqueòloga Anna Bordas. i els treballs es van 

dur a terme del 23 al 27 de juliol i del 3 al 13 de setembre del 2018.  
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3. MARC GEOGRÀFIC I GEOLÒGIC 

 
El jaciment arqueològic del solar del Teatre Arnau de Barcelona es localitza dins de 

l’entramat urbanístic de la ciutat de Barcelona, concretament el que s’anomena barri del 

Raval, i es trobava delimitat pel carrer Nou de la Rambla a l’est, pel carrer de les Tàpies 

al nord i per la plaça Raquel Meller i l’avinguda del Paral·lel al sud.  

 

Geogràficament i geològicament aquesta zona de Barcelona s’emmarca dins del que 

s’ha anomenat el Pla de Barcelona el qual presenta unes característiques 

geomorfològiques molt concretes i que venen definides per dos elements: 

 

 .- la pròpia gènesis de la unitat morfològica: dipòsits d’origen quaternari sotmesos 

a l’acció de diversos agents erosius 

 

 .- les característiques climàtiques de la zona que condicionen en gran mesura la 

xarxa hidrogràfica que afecta a aquesta unitat morfològica. 

 

La interacció d’aquests dos elements dóna com a resultat que durant el quaternari i més 

concretament durant l’holocè, aquesta zona estigués definida per un conjunt de petits 

estanys i aiguamolls i per un relleu que es veu alterat per la variació de la capacitat 

erosiva dels torrents, que degut a les oscil·lacions climàtiques i altres per la diferent altura 

assolides pel nivell de base oceànic, van determinar que algunes vegades predominés 

la denundació i d’altres la deposició de sediments, nòduls, etc... 1 Tot aquest paisatge es 

veurà afectat a mida que l’acció antròpica comenci a actuar en aquests espais davant de 

la pressió poblacional i econòmica: ampliació de les muralles, canalització de rieres, 

dessecaments, etc.  

 

 

 

3.1.Característiques geogràfiques. 

 

Com ja hem assenyalat anteriorment, el jaciment s’ubicava dins del Pla de Barcelona, 

una de les unitats morfològiques que configuren el territori que s’ha anomenat Barcelonès 

                                                            
1 SOLÉ, 1963 
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i que s’estén des de la costa mediterrània a la Serralada Litoral, concretament el tram de 

la serra de Collserola, i entre els estrets de Martorell  i de Montcada,  per on els rius 

Llobregat i Besòs respectivament van a sortir a la mar, amb la formació dels seus deltes. 

D’aquesta manera el territori presenta dos elements morfològics clars: la serra de 

Collserola i la plana.  

 

La serra de Collserola, horst compost per granits i esquistos, presenta unes altituds 

molt moderades, entre els 300 i 500 m, destacant el Tibidabo que arriba als 512 m. Al 

nord aquesta carena comença sobre el riu Besòs amb el turó d’en Manyoses (210 m) i 

al sud-oest destaca el puig de Sant Pere Màrtir com a darrera elevació (399 m). Aquesta 

carena presenta diversos passos de muntanya que possiblement han servit de vies de 

comunicació al llarg de la història. És el cas del Collserola, entre el Tibidabo i el turó de 

Santa Maria; el Portell de Valldaura a la capçalera d’aquesta vall; el Forat del Vent i el 

coll de la Ventosa prop del turó Blau; i el coll de Vallvidrera a la capçalera de la riera 

Blanca2. 

 

El Pla de Barcelona es troba obert al mar i limitat per la Serralada  i al sud per la falla 

que segueix, ran de mar, des de Garraf i el turó de Montjuic (173 m) que és el punt més 

elevat, fins al turó de Montgat, més enllà del Besòs. Aquesta falla es visible a traves de 

l’esglaó d’uns vint metres que sembla separar l’eixample de la ciutat vella, i que es 

documenta en la morfologia urbana: baixada de Jonqueres, de la Via Laietana, dels 

carrers de les Moles, d’Estruc, de Jovellanos. Arrel d’aquest esglaó els autors s’ha dividit 

la plana en dos sectors: 

 

 .- Plana alta: que va des de la Serralada fins aquest esglaó, la qual es caracteritza 

per una cota de 20 m snm i amb un pendent del 4% i que està formada pel sòcol paleozoic 

damunt del qual, l’acció de les distintes rieres, han aportat materials detrítics diversos 

 

 .- Plana baixa: aquesta s’estén des de l’esglaó fins a la costa i presenta un 

escassíssim pendent (0,35%). La seva formació és de caràcter al·luvial, materials 

aportats per les rieres, les corrents  marines, i sobre tot l’acció dels rius Besòs i Llobregat, 

amb la formació de les seves planes deltaiques. En aquesta zona es formarien els 

estanys i aiguamolls tan típics de la costa mediterrània, que a mida que la línia de costa 

                                                            
2 PALET, 1997 
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avancés, anirien desapareixen. L’acció antròpica també hauria contribuït amb la 

dessecació d’aquests elements. Alguns d’aquests estanys han estat documentats en 

èpoques més recents dins de la història, com són els casos de la Llavinera a la zona de 

Sant Martí , el de Banyols per el passeig de Sant Joan-Lluís Companys, l’estany del Port, 

o el del Cagalell que es situa per la zona de Sant Pau. 

 

Dins d’aquesta plana es distingeix petits turons arran de mar3 que tenen el seu origen en 

els plegaments de dipòsits marins del miocè i el pliocè. És es cas de la muntanya de 

Montjuic, el turó dels Ollers, pel sector dels carrers d’Escudellers i Nou de Sant Francesc, 

les Falzies on es localitza l’antiga Llotja,  i com no el Tàber on s’assentava la ciutat 

romana. El constant avanç de la línia de costa degut a l’aportació dels arrossegaments 

del Besòs i al corrent marí tangencial a la costa que aporta terres del Maresme han 

contribuït al rebliment d’estanys i aiguamolls i van anar encerclen aquests turons que 

passen a formar part de terra ferma. 

 

Pel que fa a la xarxa hidrogràfica d’aquesta zona podem assenyalar que respon a les 

típiques característiques d’una xarxa mediterrània. Per un costat tenim els dos rius que 

delimiten el Pla, el Besòs i el Llobregat. Aquests són rius de caràcter extralocal, ja que 

un neix a la zona del pre-pirineu ( el  Llobregat) i l’altre  a la serralada Prelitoral, però tots 

dos desemboquen a la costa barcelonina desprès de creuar les Serralades Litorals. La 

seva principal característica és que el seu règim fluvial és irregular amb fortes avingudes, 

depenent gran mesura de les condicions climàtiques4. Aquest tret és també el que 

defineix l’altre element de la xarxa hidrogràfica: les rieres. Aquestes són de caràcter 

torrencial i neixen al costat marítim de la Serralada Litoral i davallen pel pla lleugerament 

inclinat. Els seus cursos erosionen el substrat geològic del pla formant torrenteres i 

contribuint a la creació d’un paisatge ple d’ondulacions i valls. Amb les seves crescudes 

aquests torrents arrastren tot tipus de materials detrítics. En funció de la seva orientació 

s’han dividit en tres sectors: 

 

 .- sector central: el qual recollia les aigües del vessant del Tibidabo i conformaven 

la riera de Vallcarca i la riera de Sant Joan que baixaven per la zona de Gràcia i per 

l’actual passeig de Sant Joan; la riera de Sant Gervasi i Sant Miquel que baixaven per 

                                                            
3 SOLÉ, 1963; PALET 1997, AV. 1984. 
4 PALET, 1997. 
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l’actual Passeig de Gràcia entrava a ciutat pel Portal de L’Àngel, plaça del Pi i 

desembocava al mar pel carrer dels Còdols i posteriorment sembla ser que es va desviar 

per fora de la tercera muralla i aniria a desembocar al Cagalell per evitar les riuades; per 

Vallvidrera baixarien els torrents que més endavant configuraven la riera de Magòria o 

de Mogoria, que desembocava al Cagalell i que sembla el seu curs coincidiria amb 

l’actual traçat que dibuixa el paral·lel; en aquesta zona també hi trobem la riera de 

Valldonzella que neix a la zona de Sarrià; cap l’est trobem els torrents de la Guineu, el 

del Pecat, el d’en Mariner i el Bogatell que desembocarien directament a la mar. 

  

 .- sector sud-oest: són els torrents que porten les aigües cap la zona sud-oest de 

Montjuic del qual destaquen dos torrents: Torrent Gornal, que neix a la zona de Sant 

Pere Màrtir, i desemboca a la mar ja dins de l’Hospitalet de Llobregat; i la riera Blanca 

que neix de la unió de diversos torrents i rieres procedents del Mont d’Òssa, fa de límit 

entre aquest municipi i Barcelona.  

 

 .- sector nord: que la composen els torrents que desemboquen al Besòs i que han 

contribuït en la creació del delta d’aquests riu; i la riera d’Horta que comparteix 

desembocadura amb el Besòs. 

 

Totes aquestes rieres han estat durant la història dels poblament de Barcelona 

objecta d’adequacions, desviaments, canalització etc, per tal de fer viable l’espai urbà. 

Segons els plànols consultats5 es pot observar com a la zona del jaciment són varies les 

possibles rieres que en un temps remot van circular per la zona. Així, sembla ser que 

l’antic traçat de les rieres de Bargalló, Valldonzella i Magòria confluirien al sector de Sant 

Pau del Camp, cap a l’antic estany del Cagalell6, ubicat cap la zona nord del carrer Nou 

de la Rambla, i al sud un conjunt de depressions visibles avui en dia i que anomena 

Cagalell Vell. A la vegada, de la zona de Montjuic també baixaven alguns torrents, com 

són els de la Font del Gat i dels Tarongers, que desguassaven al Cagalell Vell i sembla 

ser que aquest darrers  va formar un con de dejecció a Sant Pau del Camp, amb l’eix cap 

a l’est i limitat a migjorn pel solc del carrer de les Tàpies7. Les diverses muralles van anar 

fent de dic per aquestes rieres. No obstant, en època de  Pere III, segle XIV, es van 

                                                            
5 VILÀ 1977, OLIVÈ, 1993, RIBA 1993, PALET 1997 
6 RIBA, 1993 
7 RIBA, 1993 
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desviar les aigües de la riera de Magòria molt abans d’entrar a ciutat, ja que els aiguats 

envaïen el carrer Hospital i penetraven a ciutat pel tram dels carrers que es coneixen per 

això com a Riera Alta i Riera Baixa. Ja en el segle XVIII, aquesta riera es va desviar cap 

al sector del Port, al sud de Montjuic8 (PALET, 1997). Aquesta acció es repetirà en 

diversos sectors de la ciutat, amb altres canalitzacions i desviaments.   

 

Tots aquests elements ens porten a contemplar la zona del jaciment com un 

territori ple d’ondulacions produïdes per uns llits alçats pels quals corrien les aigües del 

torrents i limitats pels seus dics naturals, els quals creixen amb l’aportació dels sediments 

detrítics. Durant l’època prehistòrica i possiblement durant la formació de Barcino, 

aquesta zona encara presentava aquests aspecte, zona d’abundants aqüífers i 

d’estanys. Els assentaments es situarien entre els interfluvis deprimits que es formen 

entre una riera i l’altra. Aquesta ocupació no seria molt densa i hauríem de parlar d’una 

població dispersa.  

 

No serà fins l’època medieval/moderna que les diverses necessitats de la ciutat 

provocaran una sèrie d’actuacions encaminades a condicionar la zona per ocupar-la. 

L’existència de diversos convents i institucions hospitalàries (convent de Sant Pau del 

Camp, possiblement amb anterioritat al segle XII, però refeta l’església en aquell segle i 

que sembla serà habitat fins el segle XVI; convent de Sant Antoni al segle XV; Hospital 

de la Santa Creu que engloba antics institucions que ja existien amb anterioritat al S.XV;)  

i d’una població basada en l’explotació agrària de la zona, va contribuir a la construcció 

d’un tercer recinte emmurallat.  

 

Però la majoria de la zona segueix apareixen en els plànols de l’època com zona 

d’horts i conreus; i així sembla continuar fins el segle XIX. En aquest moment 

s’estableixen algunes indústries ( foneries del francès Perrenod o la fàbrica Tous que 

sembla ser una de les més importants mogudes per vapor del segle), que afavoreixen 

l’increment de la població i de la construcció d’edificis alts per aprofitar l’espai reduït entre 

muralles9. D’aquesta manera el barri arriba als nostres dies caracteritzat per una 

amalgama de carrers estrets i rectilinis amb una densitat de població molt alta, i que 

durant molts anys del segle XX va ser  conegut com a  Barri Xino. 

                                                            
8 PALET, RIERA, 1993 
9 AV, 1984 
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3.2. Característiques geològiques 

 

L’estructura geològica del Pla de Barcelona presenta per un costat els materials 

paleozoics que defineixen la serra de Collserola. Aquesta està formada per pissarres que 

s’assenten damunt d’un basament granític i que aflora en algunes zones d’Horta i del 

Guinardó, i clarament dominant a la serra de Marina, on el trobem alterat pel clima 

mediterrani i se’l coneix com a sauló10 Al costat del Vallès, cap a Montcada i Olorda, la 

serralada presenta formacions de calcàries devòniques que son objecte d’explotació per 

empreses cimenteres.  

 

Els materials del Secundari venen definits per les calisses dolmòtiques, gresos i 

argiles vermelles que trobem als turons de la zona nord-est del Pla. En el Terciari, 

predominen les formacions miocèniques i pliocèniques que es van sedimentar amb la 

transgressió marina del terciari superior, es tracta de la intercalació de margues blaves i 

gresos vermell-gris (PALET, 1997, p. 46-47). Un clar exemple d’aquests és el Montjuic i 

el turó de Montgat. A la part baixa del Pla trobem una sèrie d’elevacions orientades NE-

SO produïdes a partir del plegament de les formacions pliomicocèniques a conseqüència 

de la falla que va afectar a la costa  (Mons Taber, Puig de les Fàlzies...). Damunt d’aquest 

substrat s’assenta el material quaternari, diferenciant dues unitats11 : 

 

 .- la plataforma superior que se inicia des del peu de la Serralada del Tibidabo i 

que baixa poc a poc fins a la mar. Considera que aquesta plataforma, molt afectada per 

l’acció dels torrents que han excavat incisions moltes vegades de més de desenes de 

metres, és on s’assenta pròpiament la ciutat, sobre tot el sector antic. Aquesta plataforma 

presenta en el substrat les argiles i sorres grogues pliocèniques, damunt de les quals 

trobem els derrubis quaternaris, molt potents i de naturalesa variada, però que la major 

part respon a aportacions torrencials i format per graves anguloses dins d’una matriu 

d’argiles vermelles que provenen de la zona del Tibidabo. Es tracta de còdols de quars, 

quarsita, pissarra, procedents del Paleozoic del Tibidabo, barrejats amb argiles 

vermelles, conegudes popularment amb el nom de “fetge de vaca”.  

 

                                                            
10 PALET, 1997 
11 SOLÉ, 1963. 



Memòria dels resultats de la intervenció arqueològica preventiva efectuada a l’Avinguda del Paral·lel, 60 / carrer Nou de la Rambla, 
108 / plaça Raquel Meller. Teatre Arnau, Barcelona. Codi 092/18 

 

 

.- la plataforma baixa que va del graó o talús erosiu de 20/30 m de desnivell fins a 

la línea de costa i que està constituït per la formació de les terrasses i deltes dels rius 

Llobregat i Besòs. 

 

L’acció sedimentària de la plataforma presenta una sèrie de característiques que ha 

permès definir-lo com un procés cíclic. Sembla que allà on l’efecte dels torrents no ha 

estat tan violenta, es poden diferenciar tres nivells que es superposen quasi sempre en 

el mateix ordre i que és repeteix cíclicament unes tres vegades, és per aquest motiu que 

se’l coneix com “tricicle”. Aquests nivells son de baix a dalt12: 

 

.- argiles vermelles de procedència col·luvial i que seria la conseqüència d’un sòl 

format en condicions de clima semblant al de les regions tropicals humides, es a dir, una 

fase humida i un altra de seca. 

 

.- llims groguencs d’origen eòlic, loess, i que sembla que es formaria amb un clima 

sec i fred 

.- per últim, trobem el que s’anomena torturà, que són la formació de crostes 

calcàries, el qual s’hauria format en períodes de transició entre els dos climes anteriors, 

es a dir, més humit que durant el loes per que hi hagués circulació de carbonat càlcic, 

però més càlid que el primer nivell, per tal de que s’evapori l’aigua. 

 

En aquest nivells anirien incidint els diferents torrents i rieres, encaixant-se i 

produint formacions al·luvial i col·luvials de llims i argiles poc consolidades, la qual cosa 

explicaria l’aparició esporàdica de llengües de còdols i graves que trenca aquest cicle. 

  

                                                            
12 SOLÉ, 1963. 
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4. MARC HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC  

4.1. Antecedents històrics  

  En els darrers anys en el Pla de Barcelona, i en concret, al districte de Ciutat 

Vella, les diverses intervencions arqueològiques han permès conèixer millor les 

característiques de les primeres comunitats agrícoles - ramaderes que es van instal·lar 

a la zona.  D’aquesta manera s’ha pogut determinar, dins de contextos estratigràfics, 

restes neolítiques a vàries zones que, fins i tot, han permès establir una seqüència 

diacrònica d’aquestes comunitats. En l’actualitat podem establir clarament que les 

comunitats neolítiques es van assentar a la zona del Pla de Barcelona des dels inicis del 

Neolític Antic i que aquestes es van desenvolupar al llarg de tot el període. 

 Les restes més antigues es situarien a mitjans del VI mil·lenni i es van localitzar 

en dos zones diferents. La primera es tracta d’un àmbit pròpiament costaner com seria 

el jaciment localitzat al voltant de l’església de Sant Pau, que s’estendria cap el nord fins 

més enllà de la Rambla del Raval, i cap el est fins el carrer de Reina Amàlia. L’altra zona 

es situaria als estreps del Mont Tàber, tant a la vessant sudoest fins el carrer del Pi, com 

la nord-est, cap la zona de l’avinguda Cambó13.  

Pel que fa a les estructures que defineixen el tipus d’assentament en aquestes 

zones, podem assenyalar que no es donen moltes diferències en aquest moment inicial. 

Per un costat, a la zona de Sant Pau, es localitzen tan estructures de caire domèstic com 

poden ser les llars de combustió, les sitges, forats de pal i fins i tot fons de cabanes, com 

estructures de caire més ideològic o ritual: els enterraments14. En canvi, en el cas de la 

segona zona, les restes estan relacionades amb enterraments i estructures 

d’emmagatzematge. Una diferència a remarcar, és la major antiguitat de la sepultura de 

Vila de Madrid15 que les datades a les rodalies de Sant Pau. Mentre la primera es situa 

dins del Neolític Cardial, a mitjans del VI mil·lenni, les altres es remeten a un Neolític 

Postcardial, entre finals del V i mitjans del IV mil·lenni (Caserna de la Guardia Civil, 

Conservatori del Liceu)16.  No obstant, en el darrer cas podem parlar d’un espai 

estructurat com a necròpoli en front de l’enterrament aïllat de Vila de Madrid. Els 

enterraments documentats són inhumacions fetes amb foses excavades al subsòl, de les 

                                                            
13 http:// cartaarqueologica.bcn.cat//986 
14 BACARIA, A.; PAGÈS, E.; PUIG, F. (1991); MOLIST, M.; VICENTE, O.; FARRÉ, R.(2008); BORDAS, 
A. et alii (2013) 
15 POU, R. Et alii (2010) 
16 http://cartaarqueologica.bcn.cat/1001 
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quals moltes vegades resulta difícil determinar la seva forma. L’individu va acompanyat 

normalment d’algun tipus d’aixovar (ceràmiques, indústria lítica, indústria òssia...). 

  En relació als tipus d’assentaments, les restes documentades assenyalen un tipus 

d’hàbitat perllongat en el temps. Són molt escasses les estructures identificades com a 

fons de cabanes, però, en canvi,  es pot parlar de possibles forats de pal, estructures de 

combustió i concentracions de materials, però sobre tot d’estructures 

d’emmagatzematge, en moltes de les intervencions. La majoria de les estructures es 

situen en un moment avançat del Neolític Antic, concretament en un Epicardial o 

Postcardial (5000 – 4000). Les restes materials d’aquestes comunitats ens confirmen un 

ampli coneixement del medi pròxim. En primer lloc, les matèries primeres utilitzades en 

la indústria lítica, el jaspi, gres/chert i sílex es troben documentats a la muntanya de 

Montjuïc en formacions en  vetes, tal i com es va poder determinar a partir d’una 

intervenció feta al Morrot de Montjuïc els anys 1988 i 198917. També s’ha pogut contrastar 

la utilització d’altre tipus de sílex i de matèries lítiques foranies que ens permet apuntar 

l’existència de xarxes d’intercanvi amb altres grups. 

 Aquest grups es dedicaven tan a un conreu incipient de cereals com de 

lleguminoses, com a l’explotació d’animals domèstics com serien els ovicàprids, els suids 

i els bòvids, sense deixar de banda les pràctiques cinegètiques. Un tret característics 

d’aquests assentaments és la presència en quantitats considerables de malacofauna 

d’origen marí, la qual en alguns casos s’ha determinat la seva recol·lecció antròpica, 

mentre que en altres es podria tractar d’acumulacions naturals. No obstant, aquestes 

restes juntament amb la presència de pesos de xarxa de pesca en varis jaciments, tan 

de cronologia postcardial (Beates, Reina Amàlia 31 – 33)18 com del Neolític Final 

(Riereta, 37 – 37 bis19, Reina Amàlia,1620), ens permet apuntar dos aspectes 

interessants. Per un costat reafirmar el caire costaner d’aquest assentaments,i per l’altre, 

l’explotació dels recursos marins.   

Si el Neolític Antic està cada cop més documentat dins del Pla de Barcelona, no 

passa el mateix amb les dues fases posteriors. Per un costat, del Neolític Mig poca cosa 

podem afegir a la sepultura en cista localitzada a principis del segle XIX al carrer 

                                                            
17 http:// cartaarqueologica.bcn.cat//3065 
18 http:// cartaarqueologica.bcn.cat//24 
19 http:// cartaarqueologica.bcn.cat//458 
20 http:// cartaarqueologica.bcn.cat//397 
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Muntaner, sinó són les sepultures en fossa, juntament amb unes estructures negatives, 

localitzada al carrer Pi, 11 a finals del segle XX.  En aquestes es va poder localitzar restes 

ceràmiques atribuïbles al grup Sepulcres de fossa (vasos carenats..). Pel que fa al 

Neolític Final, les estructures que s’han documentat estarien molt més relacionades amb 

l’àmbit domèstic o econòmic. Es tracta de retalls negatius, alguns d’elles identificats com 

a sitges, altres en canvi, no se’ls hi coneix una funcionalitat concreta; concentracions 

d’origen antròpic de blocs de pedres amb algunes restes de carbons o cendres, algunes 

de les quals es consideren que es podrien tractar d’elements fixadors de gran vasos 

ceràmics. Aquí les restes ceràmiques localitzades s’ha atribuït al grup Veraza. 

El final del Neolític a Catalunya coincideix amb l’aparició dins del registre 

arqueològic de dos nous elements: el vas campaniforme i el megalitisme. Durant el segon 

mil·lenni, a més a més, s’introduiran noves tècniques com la metal·lúrgia del coure i el 

bronze, assistirem a un canvi en el ritual funerari que implicarà l’abandó de les fosses 

individuals per les col·lectives i la reutilització d’estructures domèstiques com a 

sepultures, així com la utilització de les coves com zones sepulcrals i la construcció dels 

dolmens a tal efecte. A nivell paleoambiental, aquest període va acompanyat de canvis 

climàtics que s’han observat durant el 4000 – 3000 BP en amplies zones del continent. 

L’extensió dels boscos d’alzines a la zona prelitoral s’ha interpretat com una major 

reducció de les precipitacions totals i en algunes zones s’ha observat descensos del nivell 

d’aigua en llacs i llacunes.  

Respecte a l’ocupació humana durant el període de l’edat del Bronze al pla de 

Barcelona21, si bé ha estat àmpliament documentat en els darrers 20 anys, coincidint 

amb una major proliferació dels treballs arqueològics, existien dades de la seva 

existència amb anterioritat.  El 1882 en E. Canivell publicà a la revista L’Avens una nota 

sobre l’existència d’un dolmen a Montjuïc a l’alçada de mitja muntanya i al peu de la 

carretera del castell, fet amb blocs de conglomerat, que malauradament no ha arribat als 

nostres dies, per la qual cosa no s’ha pogut mai confirmar. No obstant, la troballa més 

interessant que podria estar relacionada amb aquest període va ser el que s’ha anomenat 

poblat de Can Casanoves. Aquest nom correspon a una antiga masia situada darrera de 

l’hospital de Sant Pau, prop del torrent del Seminari. El 1931 l’Institut d’Estudis Catalans, 

sota la direcció de J. Colominas, excavant una necròpolis tardorromana, va localitzar en 

una petita planura les restes d’unes possibles cabanes circulars de 1,80 m. de diàmetre, 

                                                            
21 http://cartaarqueologica.bcn.cat//1488 
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amb el terra rubefactat per l’acció del foc. Dins dels cercles es va documentar forats que 

podien haver servit per els pilars que sostindrien el sostre. Aquests cercles es trobaven 

tancats per un mur de pedres molt irregulars disposades en sec o amb fang, del qual 

sembla ser que es conservava uns 20 m del seu traçat, el qual es va identificar com el 

mur de defensa. De l’excavació es va recuperar material arqueològic com fauna, carbons 

i fragments ceràmics que presentaven nansa de mugró, decoracions incisives i cordons 

en aresta i impressions de cercles concèntrics. Una altra notícia més recent, publicada 

pel club Excursionista de Gràcia als anys 60, indicava també l’existència de restes 

arqueològiques cap a la zona d’Horta-Gràcia, concretament en un punt conegut com 

“Can Don Joan”, al costat del camí vell de Sant Genís, a l’avinguda del Marqués de 

Castellvell. Aquí, es va recollir restes ceràmiques amb decoracions incises i brunyides, 

restes de fauna, i una fusaiola. 

A banda d’aquestes troballes, a finals dels anys 80 l’augment del nombre 

d’intervencions ha permès tenir una visió molt més concreta sobre les ocupacions de 

l’edat del bronze, i fins i tot, actualment es disposa d’algunes datacions de radiocarboni 

que situen aquelles en un moment inicial del II mil·lenni. És en aquest bronze inicial mig 

on s’ubiquen el major nombre de restes documentades. Aquestes es localitzen 

majoritàriament en zones on amb anterioritat es van assentar les comunitats del neolític, 

la qual cosa ens està indicant un substrat social comú. Així, la zona amb més 

concentració de restes és el Raval, on intervencions als voltants de Sant Pau, illa de 

Robadors22, Rambla del Raval, carrer Reina Amàlia, presenten ocupacions tan d’època 

neolítica com del bronze inicial. L’altra àrea de concentració de restes és els voltants de 

Santa Caterina23, carrer Pou de la Figuera. En aquestes zones, les estructures 

documentades estan relacionades tan amb els àmbits domèstics i econòmics com amb 

l’àmbit funerari. D’aquesta manera, trobem tan estructures d’emmagatzematge i àrees 

de treball com possibles fons de cabanes, fogars, forats de pal, algun possible forn i 

plantes de graella o graners alçats, possiblement relacionades amb l’emmagatzematge 

de cereals o/i la ventilació i assecatge del mateix. Les estructures funeràries 

comparteixen espais amb les estructures domèstiques i es tracta d’inhumacions 

individuals o dobles primàries i secundàries en fossa. En un moment final,  les 

ocupacions semblen que es desplacen cap les zones més altes del pla de Barcelona. 

                                                            
22 http://cartaarqueologica.bcn.cat//19; http://cartaarqueologica.bcn.cat//15 
23  http://cartaarqueologica.bcn.cat/340 
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Les restes atribuïbles al Bronze Final, es situen a la zona de Montjuïc o Sant Andreu, a 

excepció d’alguna resta dels voltants de Sant Pau. En el primer cas, es van documentar 

estructures d’emmagatzematge tan a la zona del carrer Anïbal com a la vessant sud-oest 

de la muntanya, entre el castell i el cementiri, a la confluència dels camins del Moli Antic 

i de la Font de la Mamella. Cronològicament es van situar entre el Bronze Final i la 

Primera Edat del Ferro.  

En relació al medi on s’assenten, cal destacar que aquestes comunitats es troben 

dins un paratge molt menys humit que les del neolític. Però, els assentaments segueixen 

buscant zones properes als recursos hidràulics, tal i com queda palès amb la presència 

de rieres a les estratigrafies de la Caserna de Sant Pau i l’illa de Robadors o al solar de 

la Filmoteca de Catalunya24. La línia de mar en aquesta zona segurament també hauria 

retrocedit, ja que no es documenten estrats de sorres de platja com s’observava en els 

nivells neolítics. 

Les restes materials que acompanyen aquestes estructures estan caracteritzades 

per vasos ceràmics hemisfèrics, subesfèrics, globulars amb la base plana i de diferents 

mides, entre els quals destaquen els contenidors de gran capacitat, llisos o decorats 

profusament amb cordons aplicats e impresos. Els vasos petits i mitjans presenten 

formes carenades en la majoria dels casos, espatulats i llisos, amb decoracions, a 

vegades, de geomètrics incisos o puntillats, que recorden en certa mesura les 

decoracions campaniformes. En els conjunts més recents es pot trobar els vasos 

polípodes i les nanses d’apèndix de botó, amb una major importància de les decoracions 

plàstiques. Finalment cap el Bronze Final trobarem les decoracions amb motius 

acanalats en vasos bitroncocònics o globulars amb coll, i els plats tapadora amb la vora 

bisellada. La indústria lítica perd volum dins del registre arqueològic, però a nivell de 

matèria prima se segueix utilitzant el jaspi i el sílex per la fabricació d’eines. En canvi, 

són molt més abundants les eines macrolítiques, com poden ser els molins de mà, les 

mans de morter, els polidors, aixes i destrals, fabricats a partir de roques i còdols rierencs. 

Un fet a destacar és la poca presència de restes metàl·liques recuperades en els diverses 

intervencions, tan de coure com de bronze.  

Sobre les activitats econòmiques, les restes biòtiques ens permeten parlar tant 

d’una pràctica agrícola com ramadera. La cabana animal estaria representada per 

                                                            
24 http://cartaarqueologica.bcn.cat/2900 
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bòvids, suids i ovicàprids, i l’agricultura es segueix basant en el conreu dels cereals. Cap 

al final del període es pot començar a trobar alguna resta d’èquids (ase o cavall), molt 

més utilitzats per les comunitats de l’edat del Ferro o ibèriques.  

Les comunitats ibèriques les trobarem instal·lades en poblats amb o sense 

muralles, construïts a les muntanyes que dominaven el Pla  i tot el seu entorn. Seria el 

cas  del poblat del Turó de la Rovira o el de Santa Creu d’Olorda. Amb la intensificació 

del comerç, alguns dels poblats es van instal·lar en zones properes a la línea de costa 

com seria el cas del poblat del Port a la vessant sud-oest del Montjuïc, prop de la 

desembocadura del Llobregat, el qual possiblement durant aquesta època seria 

navegable. Poc a poc, els pobladors laietans aniran ocupant zones més baixes com ho 

testimoniarien les restes documentades al districte de les Corts, Can Batllori, o a Horta, 

a l’estadi de Montjuïc. Aquest tipus de poblament serà el que esdevindrà posteriorment 

en les vil·les romanes que s’han localitzat en diverses zones del Pla. Així, en època 

antiga hi ha constància de control del territori abans de la fundació de Barcino. Durant 

aquest període la població es trobava agrupada en vil·les que depenien de Baetulo, a 

mitjan segle I ane.  La fundació de la ciutat va implicar una nova administració del territori 

amb l’objectiu de definir el seu Ager, es a dir, el territori que l’envolta i que passarà a 

estar sota el seu control, amb les vil·les preexistents. Algunes d’aquestes vil·les han estat 

documentades arqueològicament com són25: Nostra Senyora del Port, la vil·la de Can 

Cortada al barri d’Horta, la vil·la del cementiri a la vora del fossar de la Pedrera 

(Cementeri del SO, Montjuic), la vil·la localitzada a l’avinguda Francesc Cambó, la de 

Can Batllori entre Numància i Nao Santa Maria, la de sota el monestir de Pedralbes i la 

de Sant Pau del Camp. Aquesta darrera, localitzada durant les excavacions de 1989, 

sembla que estaria clarament especialitzada en l’explotació agrària, ja que durant les 

excavacions es va documentar una àrea de magatzem de dolia, segurament per 

emmagatzemar vi o oli. 

Juntament a aquestes vil·les es comencen a localitzar àrees cementirials. En el 

cas de Sant Pau del Camp, juntament amb la vil·la es va documentar les restes d’un 

mausoleu de grans dimensions datat al segle I. No obstant, diverses intervencions al 

carrer Sant Pau, Carretes, Reina Amàlia han  anat posat al descobert altres enterraments 

                                                            
25 GRANADOS, 1991, pp. 158-160 
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de tipologia diverses i que ens permeten dir que la zona es utilitzada com a necròpoli fins 

el segle V-VI. 

Poc més sabem de la zona fins a finals del segle IX, data en la que es situa la 

construcció del monestir benedictí de Sant Pau del Camp. En ell es va sebollir el comte 

Guifré Borrell. Sembla ser que va patir varies destruccions i reconstruccions. Finalment 

va ser reconstruït a inicis del segle XII (1127), primer l’església i desprès el claustre, 

instal·lant-se una petita comunitat de monjos benedictins. Així va continuar fins el segle 

XVI, moment en el qual es va unir a Montserrat i al segle XVII s’uní amb el monestir 

berguedà de Sant Pere de la Portella.  

Però aquesta església no serà l’única que es construirà a la zona. Durant els 

segles XIII, XIV i XV, Barcelona patirà un notable creixement en els àmbits 

socioeconòmics que es tradueix amb un augment de la població. La seva àrea 

d’influència s’expandeix cap les rodalies amb la creació de burgs o ravals. El raval de 

ponent de la Rambla (situat entre la Rambla i el passeig Colom, el Paral·lel, les rondes 

de Sant Pau i de Santa Antoni i el Carrer Tallers) serà el lloc on s’instal·laran diverses 

ordes que construiran convents, monestirs i institucions hospitalàries al llarg de la baixa 

edat mitjana i l’època moderna. Convivint amb aquestes edificis trobarem amplies zones 

dedicades a l’horta i  conreus.  Tota això, va comportar la necessitat d’engrandir la zona 

murallada en ple segle XIV, construint-ne el tercer recinte emmurallat que l’encerclava. 

Aquesta muralla tenia dos grans portals, el portal de Santa Madrona i el de Sant Antoni, 

tot i que possiblement haurien algunes altres sortides secundàries.  

Cap a finals del segle XVIII es produeix un canvi a la zona amb la urbanització del 

Raval, com a conseqüència de la pressió demogràfica i la necessitat de nous habitatges. 

A finals del segle XVIII - inicis del segle XIX es comença a construir als costats del carrer 

Conde del Asalto (actual carrer Nou de la Rambla), i la zona és ocupada per les famílies 

burgeses, les quals instal·len les seves residències i les seves fabriques, proliferant en 

el que es coneix com les cases - fàbriques. Això a la vegada comportarà la creació 

d’habitatges pels obrers. Juntament a les foneries del francès Perrenod o la fàbrica Tous 

o de Can Ricard, a l’adreça concreta on es va realitzar la intervenció, es va instal·lar una 

de les cases - fàbriques propietat d’en Antoni Nadal i Darrer, un dels comerciants i 

propietaris més importants de la ciutat, ja que va ser director de la Junta de Comerç, 

conjuntament amb Bonaventura Gassó, a principis del segle XIX.  Propietari d’uns 

terrenys situats a les Hortes de Sant Pau, concretament a la finca del carrer Tàpies, va 
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sol·licitar permís per a construir una casa - fàbrica l’any 1794 (especialitzada en la 

manufactura d’indianes). Aquesta estava situada a la part posterior del carrer Nou de la 

Rambla, i consistien en tres estructures edilícies diferents de planta baixa i pis. 

Posteriorment, els edificis varen ser llogats a diferents arrendataris.  

 Aquesta transformació ja no s’aturarà fins l’actualitat, on les fabriques es 

desplacen cap l’extraradi, mentre que els habitatges residencials s’abandonen . La 

segona transformació de la zona es produeix amb les onades migratòries del S.XX i inicis 

del S. XXI., amb una major pressió demogràfica que ajudarà la deteriorament del Raval. 

El predi objecte d’aquesta intervenció reflexa clarament aquest darrer període, passant 

a formar part del tramat urbà amb la construcció de l’edifici enderrocat i l’obertura de 

carrers com l’Estel.   

El Teatre Arnau va obrir com a pavelló de fusta el 1894 i pren el nom del seu 

primer propietari26.  L'èxit va fer que s'edifiqués un edifici d'obra que va obrir el 28 

d'octubre de 1903, on s'hi representaven pantomimes, melodrames i concerts de cançó 

i música popular. Des de 1904, també es feien projeccions cinematogràfiques. En ell es 

va  presentar Raquel Meller, que va esdevenir-ne l'estrella. El 31 de maig de 1915 va 

canviar el nom pel de Teatro Folies Bergère. Des del 18 de setembre de 1930 es va 

dedicar exclusivament al cinema amb el nom de Cine Arnau. Cap al 1980, l'empresari 

Pepe Buira el va adquirir, retornant-lo als seus orígens de "music-hall". Així, des del 21 

de desembre de 1982 fins a 2004 va tornar a funcionar com a teatre, amb obres de 

revista, comèdia musical i varietats. El 17 d'abril de 1994 va tancar temporalment per 

problemes econòmics i el 2004 va tornar a tancar. L’edifici es troba inclòs al Pla Especial 

de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del Districte 1-Sector Raval, Nivell C, 

número d’element 47 (identificador 351). Cal recordar també que la muralla medieval i 

moderna té categoria de BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional) el que implica que 

qualsevol actuació que pugui afectar les estructures d’aquesta haurà de ser autoritzada 

per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.  

 

 

 

                                                            
26 http://invarquit.cultura.gencat.cat/Cerca/Fitxa?index=0&consulta=&codi=41235 
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Les notícies de restes arqueològiques a la zona de Sant Pau remunten a principis 

del segle XX, concretament cap a l’any 1931, moment en el que es van rescatar 

fragments ceràmics d’època romana i una sivella de bronze d’època visigòtica en uns 

moviments de terra . Des de llavors fins ara, són moltes les intervencions a la zona que 

han posat al descobert diverses restes i estructures que van des d’època romana, 

medieval i moderna. En canvi, no és fins els darrers anys quan han proliferat les 

intervencions en les que es documenten estructures o nivells arqueològics que ens 

permeten parlar d’una ocupació de la zona ja en època prehistòrica que sembla iniciar-

se cap el final del Neolític Antic i que perduraria fins ben entrat el II mil·lenni, en ple 

Bronze Inicial. 

La primera intervenció pròpiament arqueològica es va executar els anys 1988-

1989, en els quals es va excavar els solars del darrere de l’església de Sant Pau del 

Camp, per tal d’ubicar-hi un pàrquing. Així doncs, els resultats obtinguts van proporcionar 

una seqüència cronològica que anava des de l’època prehistòrica fins l’actualitat27. Les 

restes més antigues corresponien a un jaciment de l’edat del bronze. Aquestes es van 

localitzar en una zona situada a l’angle del carrer de Sant Pau amb el de Riereta. Es va 

documentar una estructura formada per una acumulació de pedres de diferents mides, 

alguna de les quals mesurava més de 40 cm. Al voltant, i a una cota més o menys similar 

va aparèixer una certa concentració de fragments ceràmics. D’altra banda també es van 

identificar les restes d’un fogar. A les immediacions del fogar va aparèixer gran 

abundància de fragments ceràmics i d’ossos d’animals cremats. Per damunt d’aquestes 

restes es van trobar les restes d’una vil·la rústica d’època romana imperial pertanyent a 

l’ager de Barcino.  Datada cronològicament  entre els segles I i III dC., sembla que va 

perviure possiblement fins al s. V dC. En concret, es van localitzar una sèrie de 

fonamentacions de pedra seca, molt malmeses, repartides al llarg de tota la meitat nord 

de l’excavació. El conjunt de restes romanes es va completar amb una petita zona 

d’emmagatzematge, on es trobaven agrupats un nombre significatiu de fons de dolis, 

trobats in situ. Als voltants de la vil·la es van localitzar unes zones d’enterrament. 

Concretament, en l’espai més proper al monestir i al carrer de Sant PaUEs van poder 

documentar 20 enterraments, corresponents a 22 individus, i prop del carrer de les 

                                                            
27 http://cartaarqueologica.bcn.cat/750; (Data de consulta: desembre de 2018) 

4.2. Intervencions arqueològiques 
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Tàpies es va localitzar un enterrament aïllat. La major part corresponien a tombes de 

tègules o enterraments en àmfora, i la resta corresponien a enterraments amb taüt de 

fusta. En general, es tractava d’individus adults, encara que es van localitzar 3 infants. 

Va resultar difícil donar un marc cronològic a aquesta necròpolis, però sembla que 

s’hauria de relacionar amb la vida de la vil·la.  

D’altra banda, cal destacar la localització d’una estructura de planta rectangular 

identificada com un mausoleu familiar que es va datar del segle I-II.  Des dels últims 

nivells d’època romana, datats al segle V d.C, fins als segles XIII – XIV, no es van trobar 

mostres d’activitat humana en el solar. Es van documentar diverses restes 

arqueològiques localitzades a l’angle format pel monestir i el carrer de Sant Pau. Es 

tractava d’estructures relacionades amb l’extracció d’aigua (pous, sínia) L’altre element 

que proporcionava informació d’aquest període va ser un estrat més o menys horitzontal, 

que no ocupava una superfície gaire gran, i que estava delimitat per estructures 

modernes i pel propi límit de l’excavació. La presència de ceràmica decorada amb verd i 

manganès, va permetre datar-lo entre els segles XIII i XIV. El conjunt de restes 

arqueològiques documentades van fer pensar en el desenvolupament d’alguna activitat 

agrícola en els terrenys que envoltaven el monestir de Sant Pau del Camp. La manca 

d’urbanització d’aquesta zona situada a les afores de la ciutat també va fer relacionar 

aquestes restes amb el monestir, ja existent, que seria qui explotaria els camps del seu 

voltant. D’època moderna, concretament entre les acaballes del segle XV al XVII, es van 

documentar sèrie de restes arquitectòniques repartides al llarg de la façana del carrer de 

Sant Pau, que corresponien a construccions domèstiques (pous, fosses - abocadors). No 

es van trobar nivells d’habitació o de trànsit relacionats amb aquestes unitats. Els 

reompliments que amortitzaven les fosses van proporcionar gran quantitat de ceràmica, 

amb predomini de materials dels segles XVI i XVII.  Per últim, les restes corresponents a 

l’època contemporània estaven relacionades amb l’activitat fabril, amb cambres 

soterrades per accionar les màquines de vapor de les cases fàbriques instal·lades a finals 

del segle XVIII i durant tot el segle XIX. 

A aquesta intervenció li va seguir la feta en dues fases al carrer Sant Pau número 

92, concretament a la caserna de la Guàrdia Civil del Raval28,  durant els anys 1990-

91, la qual va posar al descobert diverses estructures identificades com fogars, retalls 

que podien tractar-se de sitges, forats de pal i altres que contenien sepultures d’època 

                                                            
28 http://cartaarqueologica.bcn.cat/989 (Data de consulta: desembre de 2018) 
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prehistòrica. També es parlava de l’existència d’acumulacions de pedres formant 

alineacions que es relacionaven amb possibles indicis d’una estructura d’habitació. A 

nivell cronològic es va identificar tres moments: un nivell del Neolític Antic, un segon que 

s’ubicava dins del Bronze Antic i per últim una fàcies del Bronze Final III.  A la vegada, 

en un sector del solar d’uns 100 m²., es van localitzar un total de 34 tombes d’inhumació, 

de les quals trenta eren primàries i quatre secundàries, que es van datar entre els segle 

IV i el VI dC. Per últim, no es va trobar cap més evidència arqueològica fins l’època 

moderna i contemporània, amb la documentació de pous i murs de les fonamentacions 

de l’edifici enderrocat. 

En una altra intervenció realitzada els anys 1998-99 al carrer  Sant Pau  número 

116, cantonada Reina Amàlia i carrer Carretes, carrer Hort de la Bomba29, es va 

poder establir, una fase moderna, dues fases d’ocupació de l’espai durant l’època 

romana i una fase dins de l’època prehistòrica. D’aquesta darrera es van documentar 

restes disperses juntament amb acumulacions de pedres dins dels estrats prehistòrics i 

algun retall identificat com sitges. Les poques ceràmiques documentades van permetre 

ubicar cronològicament el jaciment dins del Neolític Final. La primera fase romana es 

situava en l’alt Imperi i estava definida per les restes d’una possible vil·la de caire 

agrícola. D’aquesta es van documentar sitges, pous i fonaments amb una datació al 

voltant del segle I d.C. fins la primera meitat del segle II. La segona fase estava definida 

per la utilització de la zona com a necròpolis romana durant el segle IV i VII, i es van 

documentar i excavar un total de 26 enterraments. La següent fase cronològica s’ubicava 

al segle XVII i es trobava representada per un pou, una fossa sèptica i una rasa que es 

van interpretar com indicadors d’una ocupació de la zona que es veurà densificada al 

segle XIX. Les restes més modernes corresponien al segle XX i es tractava de 

fonamentacions, fosses sèptiques, pous d’aigua dels edificis enderrocats. es van 

documentar restes disperses juntament amb acumulacions de pedres dins dels estrats 

prehistòrics i algun retall identificat com sitges. Les poques ceràmiques documentades 

van permetre ubicar cronològicament el jaciment dins del Neolític Final. 

Durant el mateix any es va realitzar diversos sondejos i intervencions al Carrer  

Sant Pau núm. 8230 que també van donar resultats positius. En una es parla de dos 

estrats que es situen cronològicament al Bronze Antic i fins i tot d’una acumulació de 

                                                            
29 http://cartaarqueologica.bcn.cat/588 (Data de consulta: desembre de 2018) 
30http://cartaarqueologica.bcn.cat/569 (Data de consulta: desembre de 2018)  
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pedres que dibuixaven un cercle que recordaven les llars localitzades a la intervenció 

efectuada a la Caserna de la Guàrdia Civil del mateix carrer. En una segona intervenció 

en aquest mateix solar, es torna a fer referència a estructures de combustió31. 

També a la intervenció arqueològica feta a la zona anomenada Pla Central del 

Raval l’any 199932, es va documentar un nivell d’argiles marrons d’uns 50-60 cm de 

potència i a una fondària d’uns 3 o 4 m s.n.m., en el qual es localitzava restes ceràmiques 

atribuïbles al Bronze Inicial. 

A inicis del segle XXI, al 2000-2001 la intervenció als carrers Sant Pau, Reina 

Amàlia, Carretes i Hort de la Bomba33  amb motiu de la instal·lació de la RSU va 

permetre documentar més restes relacionades amb una vil·la, que es va identificar com 

la ja documentada durant les excavacions dels anys 1989 /1990. En concret es tractava 

de dos trams disposats en angle recte que delimitarien un espai de planta rectangular. 

L’estratigrafia documentada al seu interior, amb cendres, restes faunístiques i closques 

d’ou, va fer pensar que es podia tractar d’una estança on es manipulaven aliments. Com 

a datació es va apuntar el segle V com a moment d’amortització de la vil·la. Per altra 

banda, es va localitzar part d’una necròpolis. La major concentració d’enterraments es 

situaria cap al centre i est de l’espai total, on es trobava la caserna de la Guàrdia Civil 

(carrer Sant Pau 92) i el Parc de les Hortes, mentre que a l’extrem oest de la necròpolis 

el número d’inhumacions decreixia. En aquest cas, durant l’excavació, es van localitzar 

un total de tretze enterraments que corresponien a diferents tipologies. A partir dels 

materials arqueològics la necròpolis es va datar entre el segle I aC. fins el segle V. Per 

últim, es van poder documentar dos murs de l’antiga fàbrica de finals s.XIX - inicis del 

XX, paral·lels al carrer Carretes. 

La intervenció duta a terme al solar número 82 del carrer Nou de la Rambla, on 

s’ubica l’actual Conservatori del Liceu, va permetre documentar l’ús del solar tan a 

nivell diacrònic (des de la Prehistòria fins a l’actualitat) com a nivell sincrònic (dins de 

cada moment de l’ocupació antròpica)34. En primer lloc, l’època prehistòrica es trobava 

representada al solar per dos moments diferents: un primer que cronològicament es 

situava a les acaballes del V mil•lenni aC, el que es coneix com el Neolític Antic 

                                                            
31 http://cartaarqueologica.bcn.cat/570 (Data de consulta: desembre de 2018) 
32 http://cartaarqueologica.bcn.cat/58 (Data de consulta: desembre de 2018) 
33 http://cartaarqueologica.bcn.cat/692 (Data de consulta: desembre de 2018) 
 
34 http://cartaarqueologica.bcn.cat/1001;  (Data de consulta: desembre de 2018) 
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Evolucionat (NAE), del qual es disposa de dos datacions de radiocarboni pel sistema 

AMS (4720 a 4530 aC.; 4670 a 4640 aC.); el segon es va situar al final del III mil•lenni i 

principis del II mil•lenni aC, concretament dins del Bronze Inicial. Pel que fa al Neolític 

Antic Evolucionat, aquest estava representat per diverses estructures de combustió (11), 

un forat de pal, retalls indeterminats i material dispers al voltant de les estructures. Un 

altre element a destacar d’aquesta ocupació es que estaria ubicada prop d’una zona 

d’aiguamolls, ja que cap al nord i nord-est del solar es van documentar tota una sèrie 

d’estrats d’origen lacustre. La inexistència de restes en aquesta zona indicaria que durant 

el NAE estaria possiblement encara inundada i que l’ocupació es centraria cap la zona 

sud. El segon període, ubicat al Bronze Inicial, estava representat per diverses 

concentracions de pedres i material dispers i pel que semblava ser un nivell 

d’abandonament. Pel que fa a la tercera fase, que es situava dins de l’època romana, 

quedava poc representada en aquest solar. Es va documentar l’existència d’un estrat de 

certa potència (al voltant d’un metre) de matriu argilosa i de coloració ataronjada situat 

immediatament a sobre dels nivells del Bronze Inicial, el qual presentava restes de 

ceràmica romana rodada. L’origen d’aquest estrat podria estar relacionat amb les 

activitats agrícoles desenvolupades per certes viles que s’instal•larien a la zona, com 

seria el cas de la documentada darrera de l’església de Sant Pau del Camp en la 

intervenció dels anys 1988-1989. Ja en època medieval i moderna l’ocupació va seguir 

mantenint aquest caire agrícola sense interrupció. Pràcticament la totalitat de les 

estructures documentades estaven relacionades amb l’extracció d’aigües (pous, sínia) o 

bé amb l’activitat agrícola (sitja, retalls de neteja de zones...). 

Centrant-nos en les intervencions realitzades a la zona del paral·lel, l’actuació35 

duta a terme al solar de la Ronda Sant Pau, números 6-8; Carrer de les Flors, núm. 

7, lloc on, per la seva ubicació, no es descartava que es pogués documentar un tram de 

la muralla medieval del segle XIV, va permetre documentar les característiques del tram 

de muralla localitzat i a la vegada posar al descobert una torre adossada al talús de la 

muralla. La muralla presentava una estructura atalussada, feta amb carreus de gres de 

Montjuïc de mida mitjana de 20 x 30 x 20 cm. La cara interna i el farciment de la muralla 

estava composta per morter de calç barrejat amb pedres sense escairar. En certs trams 

es van poder documentar diverses fases constructives i les restes d’un recobriment 

vermellós. Pel que fa referència a la torre, presentava una tècnica constructiva més 

                                                            
35 http://cartaarqueologica.bcn.cat/937 (Data de consulta: desembre de 2018) 
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acurada respecte a la resta de la construcció. Tenia un farciment a base de clapes de 

morter de calç barrejades amb pedres sense escairar. A nivell formal, aquesta muralla 

presentava un talús d’una profunditat de 2,70 m. (es a dir, la meitat de l’alçada 

documentada). Adossat a la seva base es va localitzar un paviment de morter de calç 

que es va interpretar com el nivell de circulació de l’època. Per damunt es van 

documentar uns estrats argilosos, un nivell d’abocament de les restes de fornades de 

terrissa, i un nivell de terra solta farcit amb material arqueològic amb una cronologia que 

abastava del segle XIV fins a mitjans del segle XVII. A més a més, es va poder comprovar 

que l’enderroc de mitjans del segle XIX, relacionada amb la construcció de l'Eixample, 

es va practicar fins el nivell del sòl de circulació d’aquell moment, deixant l’estructura 

defensiva intacta a partir d’aquesta cota. També es va poder constatar el reaprofitament 

de carreus de la muralla a les estructures construïdes a partir de la 2a meitat del segle 

XIX. 

Per últim, l’any 2017 es va realitzar una intervenció al mateix Teatre Arnau, sota 

la direcció d’en Mikel Soberon i Roger Sala (SOT)36, prèviament a la  redacció del projecte 

executiu, amb l’objectiu de localitzar la muralla medieval. Aquesta intervenció  

contemplava la prospecció amb georadar  (IDS RIS HI-MOD) en extensió del subsòl, 

amb un sistema de doble freqüència (200MHz i 600MHz). Es van considerar les imatges 

generades a 200 MHZ de major rellevància per la seva penetració més elevada. Les 

dades es van sotmetre a un procés de correcció d’errors (filtres band-pass i background) 

i es van integrar en un bloc tridimensional mitjançant el programa GPR-Slice i aquest a 

un sistema SIG juntament amb la planimetria de l’edifici. Es va poder determinar la 

següent estratigrafia: uns primers 0,25 m es van interpretar com a capa d’anivellament 

per sota el paviment actual. Per sota, es localitzava entre els 0,20 i 0,40 m un 

reompliment i anomalies interpretades com a conduccions. En certes zones, entre 1,10 i 

1,20 m de profunditat les anomalies podrien correspondre a restes d’una estructura 

enderrocada. Entre 0,90 i 1,3 s’apreciaven anomalies interpretades com a murs que 

seguien els eixos de l’edificació actual. A l’exterior de l’edifici mostraven les clavegueres 

del carrer i una agrupació d’estructures que no es correspon amb la muralla. 

Davant d’aquests resultats es va procedir a la realització de diverses cales en el 

seu interior sense cap resultat d’estructura relacionada amb la muralla, tan sols en el 

                                                            
36 SALA, R.; SOBERON, M. (2017)  http://cartaarqueologica.bcn.cat/4113 
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sondeig de la platea del teatre i l’estratigrafia documentada es relaciona amb el terraplè 

de la muralla.  

  



Memòria dels resultats de la intervenció arqueològica preventiva efectuada a l’Avinguda del Paral·lel, 60 / carrer Nou de la Rambla, 
108 / plaça Raquel Meller. Teatre Arnau, Barcelona. Codi 092/18 

 

 

5. METODOLOGIA I DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS  

 Els treballs realitzats en aquesta intervenció han estat orientats a poder determinar 

la possibilitat de que en el subsòl del Teatre ArnaUEs localitzessin restes de la muralla 

medieval i moderna. Diversos elements contribuïen a sospitar la possible existència 

d’aquesta. Per un costat el Quarteró número 91 de Garriga i Roca de mitjans del segle 

XIX (1856-1862) indicava que l’espai que actualment ocupa el teatre, no presentava una 

edificació anterior, la qual cosa feia pensar en que estaria ocupat per la muralla, 

enderrocada uns anys abans.  

Per un altre costat, l’estudi per part del ICGC i del Service Historique de la Défense 

de França (SHD) del que sembla ser el primer mapa del Pla de Barcelona que utilitzava 

corbes de nivell, anterior al d’ Ildefons Cerdà, realitzat per cartògrafs de l’exercit francès 

que van ser a Barcelona entre 1823 i 1827, ha permès identificar amb més exactitud el 

traçat de la muralla del segle XIV-XV.  El Lever-nivelé de la place de Barcelone abasta 

l'entorn de la zona fortificada de Barcelona i destaca per la seva gran precisió en el 

context tècnic de l'època. Està format per 54 fulls a escala 1:1.000 amb corbes de nivell 

equidistants en un metre. La importància del mapa ha propiciat que els dos organismes 

hagin endegat un projecte de digitalització, georeferenciació i estudi per a la realització 

d'una base de dades espacials i un model 3D. 

Segons aquest mapa, el Teatre Arnau hauria estat edificat damunt de l’enderroc 

del llenç de la muralla, i traslladant-lo a la planimetria actual de la zona afectada, es va 

poder comprovar que en aquest tram la muralla presentava un sistema defensiu 

conformat per una rampa d’accés d’uns 10 m d’ampla i definida per dos mur adjacents a 

la muralla exterior.  

 Per aquest motiu, el projecte executiu necessitava disposar d’una informació el 

més exacta possible de la ubicació i recorregut de la muralla medieval i moderna. Per tal 

d’assolir aquest objectiUEs van programar diverses cales que tenien com 

objectiUEstablir el context estratigràfic i definir la geometria de la muralla en el tram 

concret a afectar. Aquestes cales es van dividir en cales superficials i cales profundes:  

-. Cales superficials: Dins d’aquest grup es dividirien en: 

 . Cales fonamentació existent. Aquestes tenien com a prioritat comprovar 

el nivell de resistència i profunditat a la qual es troba la base de la fonamentació existent. 
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. Cales superficials de paviment per a localitzar la muralla o l’interior del 

farciment de la mateixa. Aquestes podien tenir una profunditat entre 0,60 i 

1 m, sense sobrepassar el nivell de fonamentació existent, per qüestions 

de seguretat.  

. Cales parietals per tal de localitzar possibles trams de muralla. Aquestes 

es realitzarien en les dependències del soterrani del teatre.  

 -. Cales profundes 

. Cales arqueològiques: es tracta de cales als paviments per tal de localitzar 

la muralla, que tindrien unes dimensions mínimes d’1,5 m de fondària  i que 

sota permís de la direcció facultativa es podria aprofundir fins a 2m.   

 

Per qüestions d’espai i seguretat aquestes cales es van realitzar manualment sota 

la supervisió arqueològica. La seva ubicació es va determinar en funció de les estructures 

a documentar, seguint les indicacions del Lever-nivelé. Així, algunes de les cales anaven 

encaminades a documentar el mur exterior de la muralla, altres en un possible mur 

entremig de la rampa d’accés i per últim, unes altres es localitzaven en el mur interior. 

 Figura 1. Ubicació de les cales damunt del Lever nivelé (© Service historique de la Défense) 
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Figura 2. Ubicació de les cales damunt del Lever nivelé (© Service historique de la Défense) 

i l’urbanisme actual. 
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 El  control arqueològic d’aquestes obres respon en definitiva a la principal raó de 

ser de l’arqueologia urbana que és l’estudi de l’evolució història de la ciutat a la zona on 

es realitzi, allò que ha impulsat i ha provocat canvis en el territori, tant en l’àmbit 

geomorfològic com urbanístic, històric, organitzatiu i social, fins a esdevenir el fet concret 

del moment actual. Per tal d’aconseguir aquests objectius marcats, cal seguir una 

metodologia sistemàtica i adequada. La que s’ha realitzat en aquesta intervenció 

s’inspira en el mètode de registre utilitzat per E.C.Harris i per A.Carandini (Harris, 1975, 

1977, 1979; Carandini 1977, 1981). Es tracta de registrar objectivament els elements 

construïts i estrats que s’identifiquen (tant els que es conserven en alçat com els que es 

descobreixen en el subsòl), realitzant una numeració correlativa d’aquests, sota el nom 

d’ “Unitat Estratigràfica” (UE) que individualitza els uns dels altres. Cada UE. es registra 

en una fitxa on s’indica: la ubicació en el jaciment, les seves característiques físiques, la 

situació en les plantes i seccions i la posició física respecte a la resta d’unitats 

estratigràfiques amb les quals es relaciona. Aquest mètode també inclou la realització de 

material gràfic, compost per plantes i seccions i el material fotogràfic imprescindible per 

a la constància visual dels treballs realitzats.  
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6. DESCRIPCIÓ I RESULTATS DELS TREBALLS EFECTUATS AL SUBSÒL 

6.1. Cales muralla exterior: 

 En total es van practicar tres cales al llarg de la possible ubicació del pany 

de muralla exterior: cala 5, 10 i 15, amb l’objectiu de comprovar la ubicació del traçat de 

la muralla i el seu grau de conservació després de l’enderrocament dels anys 50 del 

segle XIX.  

 6.1.a. Cala 5 

Aquesta cala es va 

efectuar al passadís que hi ha 

entre el pati de butaques i la 

façana que delimita amb el carrer 

Tàpies, a tocar de la barra del bar 

que hi ha en aquesta zona i a 

1,50 m de l’entrada al passadís, 

així com a uns 7 m de la línia de 

façana principal. Les seves 

dimensions inicials eren de 2,10  

m de llarg, per 0,90 m d’ampla i 

la fondària inicial estimada era de 

0,60 m. Donat el resultat de la 

cala, aquestes dimensions es van veure alterades i la cala es va ampliar cap a l’avinguda 

del Paral·lel uns 1,10 m, amb la qual cosa la llargària total va ser de 3,20 m, i es va arribar 

a una fondària parcial d’ 1,18m. 
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La seqüencia estratigràfica 

documentada un cop aixecat el paviment 

actual (UE 501, 502) estava definida per 

una petita capa de runes (UE 503) que 

cobria dues accions antròpiques diferents. 

Per una banda, al costat  més proper a 

l’avinguda del Paral.lel (part superior de la 

foto) es van localitzar unes restes muràries 

definides per pedres escairades i unides 

amb morter de calç i sorres (UE 509). 

Aquestes restes es van identificar com a 

part del mur exterior de la muralla dels 

segles XIV-XV, concretament la cara 

interior d’aquest. Per damunt d’elles es 

van identificar un seguit d’estrats definits per terra 

i cendres piconades (UE 504) que cobrien una 

capa de runes i sorres (UE 505) que a la vegada 

cobrien una capa de calç (UE 506) que 

descansava damunt d’una capa d’argiles i 

cendres (UE 507) la qual cobrien un estrat de 

runes i morter de la pròpia muralla (UE 508). Tota 

aquesta alternança d’estrats es produïa en una 

potència de 0,50 m i es va interpretar com una 

coronació de l’acció d’enderrocament de la 

muralla, donant pas a un nivell de circulació.  

L’ampliació de la cala cap a l’avinguda 

Paral.lel  va respondre a la necessitat de poder 

documentar l’amplada del llenç de muralla. Per 

aquest motiu es va procedir a l’obertura d’1,10 m més, amb la qual cosa es va poder 

localitzar la possible cara exterior, presentant el mur una amplada total de 1,30 m. La 

cara exterior tenia una factura de carreus lligats amb morter de calç i sorra, però no es 
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va poder baixar molt més dels 0,80 m de fondària des del sòl actual per qüestions de 

seguretat. A aquest cara se li 

adossava un estrat de runes. 

Per altra banda, en el 

costat oposat, la capa de runes 

(UE 503) que hi havia sota el 

paviment actual, cobria dues 

estructures de desguàs (UE 510 i 

511) fetes de maons i morter que 

cronològicament es situarien a 

finals del segle XIX-principis del 

segle XX. Per a poder 

documentar una major potència 

de la cara interna de la muralla va ser necessari desmuntar parcialment una d’elles, la 

UE 510. Es tracta d’una claveguera de planta quadrangular de 0,60 m de costat i que es 

localitzava entre els 0,20 i 0,70 m de fondària. Un cop desmuntada es va poder excavar 

fins a 1,28 m de fondària des del sòl actual la cara interior de la muralla. L’estrat que se 

li adossava estava definit per 

unes argiles taronges plàstiques 

que no presentaven restes 

materials. No es va poder 

documentar cap rasa de 

fonamentació.  

Creiem que aquest pany 

de muralla correspondria encara 

a la part superior de la mateixa 

donada la seva poca amplada i 

la mancança de rases que 

indiquessin que es tractava de la 

fonamentació.  
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6.1.b. Cala 10 

Aquesta cala es va practicar al mig de l’entrada principal al pati de butaques. Les 

seves dimensions eren d’1 

x 1,68 m i es va arribar a 

una fondària màxima d’ 

1,30 m. Un cop aixecat el 

paviment i la seva 

preparació (UE 101 i 102) 

es va localitzar una capa de 

sorres i graves (UE 103) 

que cobria una capa 

d’argiles i cendres 

piconades (UE 104), que a 

la vegada descansava 

sobre una capa de calç (UE 105) que segellava un estrat d’argiles i maons compactat 

(UE 106), el qual cobria una capa d’enderroc i morter (UE 107) que corresponia a 

l’enderroc de la muralla, la qual es localitzava per 

sota d’aquest estrat. Aquesta seqüència d’estrats 

era idèntica a la documentada a la cala 5, que 

associem a l’acció de l’enderroc de la muralla, ja 

que sembla que té com objectiu obtenir un 

coronament i donar pas a la creació d’un nivell de 

circulació. Adossant-se a la muralla i cobert també 

per aquest darrer estrat d’enderroc es va localitzar 

un estrat d’argiles ataronjades molt plàstiques amb 

matèria orgànica i molt poc material (UE 109). 
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En aquesta cala tan sols es va poder 

documentar la cara interna de la muralla, 

definida també per pedres escairades a modus 

de carreus i lligades amb morter de calç i sorra. 

Es va documentar una amplada màxima de 

0,90-1m i es va localitzar a uns 0,90 m de 

fondària respecte el sòl actual, arribant a  

documentar uns 0,30 m d’alçat. Per qüestions de 

seguretat no es va poder seguir amb la seva 

excavació. 

Amb aquest cala i la cala 5 es va poder 

definir una mica més el traçat de la muralla al 

llarg de l’espai que ocupava el Teatre Arnau i 

que coincideix amb gran mesura amb el que 

indicava el plànol realitzat pels topògrafs 

francesos al segle XIX (1823-1827).  

 

6.1.c. Cala 15 

Aquesta cala es va practicar dins el local que corresponia a l’antic Bar “El Retiro”,  

que es localitza a la cantonada de la plaça Raquel Meller amb el carrer Nou de la Rambla, 

i que forma part de l’edifici del 

Teatre Arnau.  L’objectiu 

d’aquesta cala era comprovar 

les indicacions del Lever-

nivelé que indicava 

l’existència d’una possible 

torre just en aquesta 

cantonada. La cala havia de 

tenir unes dimensions d’ 1,40 

x 0,80 d’ample amb una 

fondària d’entre 0,70 i 0,90 m.  

Un cop aixecat el 

paviment actual (UE 1501) i la seva preparació de formigó (UE 1502) es va poder 



Memòria dels resultats de la intervenció arqueològica preventiva efectuada a l’Avinguda del Paral·lel, 60 / carrer Nou de la Rambla, 
108 / plaça Raquel Meller. Teatre Arnau, Barcelona. Codi 092/18 

 

 

documentar l’existència d’unes escales (UE 

1504) que donaven pas a una sala soterrània. 

Aquesta sala construïda amb maons es trobava 

adossada al pany de la muralla i a la torre, i la 

seva fondària des de la cota del carrer era de 2 

m.  

Al costat dret de les escales (costat carrer 

Nou de la Rambla, costat dret de la fotografia) 

es podia apreciar com la paret del soterrani (UE 

1503 s’adossava al parament de la torre (UE 

1505) que presentava un 

parament de carreus de pedra 

de Montjuïc de dimensions 

considerables (entre els 0,40 i 

0,90 m de llarg per 0,22 cm 

d’ampla) lligades amb morter 

de calç i sorra. El llenç de la torre 

presentava una inclinació que 

semblava indicar que, 

efectivament, es tracta d’una 

torre de planta circular tal i com 

marcava el plànol dels topògrafs 

francesos. Es conservava un 
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alçat d’1,20 m per 1,70 m 

de llarg, i es trobava a uns 

0,80 m de fondària 

respecte al paviment 

actual. A la part baixa de la 

torre se li adossava un 

estrat de llims amb material 

actual d’uns 20 cm de 

potència per sota del qual 

es localitzava el paviment 

del soterrani (UE 1510) 

Aquesta torre 

s’enllaçava al llenç de la muralla (UE 1506) que es localitzava a la paret interior del 

soterrani i que presentava la mateixa 

factura que  aquella i encara es podia 

apreciar l’encintat que envoltava els 

carreus en els seu 1,30 d’alçat.  La 

muralla prenia inclinació cap l’interior del 

teatre i se li havia adossat el mur interior del 

soterrani, (fet de maons) així com un conjunt de 

fornícules (UE 1509), en dues de les quals es 

podia apreciar el llenç de la muralla a la part 

posterior. El soterrani tenia una llargada de 7 m 
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aproximadament, i no seria d’estranyar que es 

conservés tot aquesta llargada del llenç de muralla en 

la part interior del mur, ja que semblava que en alguns 

llocs s’havia adossat a la muralla sense haver-la 

afectat. En la paret final es va documentar una 

estructura de maons, a mode de safareig.  

 

 Donat que es volia conèixer amb més exactitud 

la potència conservada del llenç de muralla i torre es 

va decidir practicar un petit sondeig en el vèrtex 

d’aquestes dues. La cala (anomenada 15a), tenia unes 

dimensions de 0,90m de llarg per 0,50 d’ample, i es va 

rebaixar un 0,70 m de fondària, un cop enderrocat un 

desguàs actual. En total es va 

poder documentar un alçat de 

1,90 m sense que s’arribés a 

observar cap indici del talús 

inferior.  
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6.2. Cales mur zona intermitja 

Segons el plànol dels topògrafs francesos, a uns 10 m de distància de la muralla 

indicaven l’existència d’un segon mur del sistema defensiu que hauria esta relacionat 

amb unes rampes d’accés per a facilitar la mobilitat de maquinària defensiva 

(possiblement canons). Per aquest motiUEs va planejar l’execució d’un seguit de cales 

amb l’objectiu de documentar aquest segon mur i valorar l’afectació del projecte 

urbanístic. 

 6.2.a. Cala 3 

 Estava ubicada també en el passadís 

entre el pati de butaques i la façana del carrer 

Tàpies,  a uns 5 m de distància de la cala 5, cap a 

l’interior del teatre. Les seves dimensions eren de 2 

m de llarg per 0,60-0,70 m d’ample i 0,70 m de 

fondària. Aquesta cala presentava una seqüència 

estratigràfica definida pel paviment actual (UE 301) 

i la preparació de paviment (UE 302), que cobrien a 

uns 0,10 m de fondària una capa de runes (UE 303) 

que a la vegada cobria diverses estructures del 

segle XX fetes de  maons i morter de calç, de les 

quals 2 (UE 307 i 308) 

corresponien a clavegueres o 

desguassos, mentre que la UE 

304 responia a part de 

l’estructura d’encofrat i fàbrica 

de l’escala. Aquestes 

estructures es trobaven tallant 

un estrat (UE 305) d’argiles i 

sorres, el qual contenia restes 

ceràmiques del segle XVII, que 

semblen correspondre a 

deixalles i peces defectuoses de fabricació ceràmica (ceràmica blanca, escudelles 
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d’orelleta, blava catalana i reflexos metàl·lics). Es va considerar que aquest estrat podria 

correspondre a un possible farciment d’un retall o una capa d’anivellament que 

s’adossava a l’estrat UE 306, el qual 

respon a una capa d’argiles/llims 

ataronjats sense material.  

Donat els resultats negatius de la 

cala pel que fa relació a aquest possible 

mur entremig de l’estructura defensiva, es 

va considerar oportú obrir la cala fins la 

base de la paret que separa la sala d’unes 

habitacions posteriors a les escales que 

es localitzen al costat de la cala, per tal de 

comprovar si aquesta s’adossava a una 

construcció muraria més antiga. Amb 

l’ampliació es va documentar un tercer 

desguàs del segle XX que es va 

desmuntar per tal de poder continuar amb 

l’excavació. Amb aquests treballs es va poder comprovar que l’estrat UE 305 amb 

material del segle XVII responia a un rebliment d’un retall (UE 309) fet a uns llims 

ataronjats que podien contenir material més antic (UE 306). No obstant no es va 

documentar cap indici d’un possible mur de l’estructura defensiva, relacionat amb una 

possible rampa d’accés.  
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6.2.b. Cala 11 

 Aquesta cala ubicada 

a tocar de la cala 3, a la zona 

de les escales, responia a la 

necessitat de donar per segur 

la inexistència en aquesta zona 

del mur d’entremig del possible 

sistema de rampes de 

l’estructura defensiva. Per la 

seva realització es van 

enderrocar dos esglaons de les 

dites escales. Amb unes 

dimensions de 0,64 x 1 x 

0,60,0,88, presentava una seqüencia molt pobre en quant a restes arqueològiques. Un 

cop aixecat el paviment actual (UE 1101), es va documentar la solera de l’escala (UE 

1102) i un tub de pvc (UE 1104), els quals retallaven un estrat d’argiles llimoses 

ataronjades sense restes de materials arqueològics.  
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  6.2.c. Cala 4  Es 

va realitzar a la zona central del pati 

de butaques a tocar de l’escenari. En 

principi, les seves dimensions havien 

de ser de 3,30 x 1,20 m amb una 

fondària màxima entre els 1-1,20 m. 

Per qüestions de seguretat es va 

reduir les seves dimensions a 2,60 m 

de llarg. Amb el seu rebaix es va 

poder documentar una seqüència 

estratigràfica definida pel paviment 

actual (UE 401) i la capa de 

preparació (UE 402), que cobria per un 

costat una estructura de maons d’1,20 

m d’ampla i que es situava al bell mig de 

la cala. Aquesta estructura corresponia 

a un claveguera (UE 404) amb un alçat 

de 0,60 m  que retallava per un costat 

un estrat d’argiles, sorres amb material 

del segle XVII-XVIII (blaves catalanes, 

vidriats) (UE 407) que responia, a la 

vegada  a un farciment de retall (UE 

403) fet amb unes argiles marrons amb 

material del segle XV (ceràmica blanca, 

vidriades verdes..). Per l’altre costat de 

la claveguera, a prop de l’escenari, a 

aquesta estructura se li adossava un 

mur de maons (UE 409) que presentava 
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un enlluït de guix (UE 410) i un paviment de rajols (UE 411). En aquest costat les 

estructures es trobaven cobertes 

per una capa de runa (UE 408), la 

qual cosa ens permet datar aquesta 

estructura en el segle XX, i que 

funcionaria amb el teatre. Aquest 

costat es va rebaixar fins a 1,20 m, 

per sota del paviment de rajols, 

sense que en cap moment es 

documentessin restes d’un possible 

mur de l’estructura defensiva.  

 

  6.2.d. Cala 8 

  Ubicada a 

prop de la cala 4, a uns 

0,91 m de distància en 

direcció el carrer Nou de la 

Rambla, i a tocar de la cala 

practicada a la intervenció 

arqueològica de l’any 2017, 

responia  a l’objectiu 

d’arribar a documentar 

algun indici d’existència del 

possible mur d’entremig de 

la rampa d’accés. Amb 

unes dimensions de 1,20 x 

0,90 m i una fondària de 1,06 m de del terra actual, no va proporcionar cap tipus 

d’estructura arqueològica. Un cop aixecat el paviment actual (UE 801) i el formigó (UE 

802) es va documentar un estrat d’argiles i sorres amb material del segle XVII-XVIII, que 

a la vegada cobria un estrat d’argiles/llimosses de color ataronjat amb algun fragment de 

morter i materials anteriors al segle XVII (ceràmica vidrada blanca, verd gòtic...).  
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6.2.e. Cala 6 

Aquesta cala 

conjuntament amb la cala 

9, es van realitzar als 

habitacles ubicats sota 

escenari, els quals es 

trobaven a uns 2 m per sota 

del pati de butaques, la 

qual cosa permetia que la 

realització de les cales ens 

proporcionés una 

seqüència arqueològica a 

més fondària. 

Concretament la cala 6, 

s’ubicava a tocar la cala 4, a l’altre costat de l’escenari, i es va practicar amb unes 

dimensions de 0,75 x 0,65 m i 0,50 m de fondària màxima per qüestions de seguretat. 

Un cop aixecat el paviment actual (UE 601) i la preparació de paviment (UE 602), es va 

documentar un estrat d’argiles llimoses amb material arqueològic del segle XVII (blava 

catalana...). Tampoc es va documentar cap indici d’estructura defensiva. 
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6.2. f. Cala 9 

Aquesta cala 

s’ubicava en un habitacle 

contigu al que s’havia 

realitzat la cala 6 i tocar de 

la paret que el separa del 

pati de butaques. Les 

seves dimensions eren de 

0,70 x 0,90 m i es va arribar 

als 0,58 m de fondària respecte el nivell de l’habitació. La 

seqüència arqueològica era la mateixa que s’havia 

documentat a la cala 6, amb l’excepció de la 

documentació d’una petita canalització de maons (UE 

904) de cronologia contemporània i que retallava l’estrat 

del segle XVII (UE 905). Així, els resultats també van ser 

negatius pel que fa a l’estructura defensiva.  
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6.3. Cales mur interior 

Per últim es van practicar un seguit de cales amb l’objectiu de documentar un 

tercer mur de l’estructura defensiva que segon el Lever-nivelé de 1823-1827 es situaria 

a la mitgera de l’edifici i que sembla ser contindria el talús de la rampa d’accés.  

   6.3.a. Cala 13 

 Ubicada davant de la porta 

de petites dimensions del carrer de 

Tàpies la seva realització va comportar 

dos tipus d’accions. Per un costat es va 

practicar un repicat a la paret mitgera i 

per altre es va fer una petita cala al 

subsòl, al peu de les escales. 

 

 

 

El repicat de la paret responia a la 

possibilitat de què aquesta s’haguera 

aixecat reaprofitant part del mur defensiu, i 

a més a més, l’engruiximent i corba que 

presenta la façana del carrer Tàpies en el 

límit amb el següent edifici, donava peu a 

pensar en aquesta possibilitat. Amb el 

repicat es va poder documentar que part de 

la paret presentava un parament de pedres 

escairades a modus de carreus i que es 

trobaven lligades amb morter de calç i sorra 

(UE 1304). La potència conservada 

d’aquesta paret era d’1m.  
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La cala realitzada al subsòl tenia unes dimensions de 0,90 x 0,70 m i es va 

arribar a una fondària de 0,50 m des del nivell del paviment del replà de l’escala. Un cop 

aixecat el paviment 

actual (UE 1301) i la 

solera de l’escala (UE 

1302) es va documentar 

un mur (UE 1303) 

perpendicular al mur UE 

1304 al qual 

s’adossava, i  que 

presentava una 

amplada de 0,50 m del 

qual es va documentar 

una potència de 0,30 m. 

Aquest mur respondria 

a la fonamentació de la façana del carrer Tàpies, als edificis construïts a finals del segle 

XIX-principis del segle XX, que posteriorment quedarien absorbits per les ampliacions 

del Teatre Arnau. La construcció d’aquesta fonamentació tallava un estrat d’argiles amb 

sorres que presentava material ceràmic del segle XVII (blava catalana) i que s’adossava 

a la vegada al mur UE 1304, que hauríem identificat com el possible mur de l’estructura 

defensiva.  

 6.3.b. Cala 7 

  Aquesta cala 

conjuntament amb la cala 12 es va 

realitzar a la sala d’accés a l’escenari 

per la part posterior. Es tractava de 

comprovar si el mur defensiu 

documentat a la cala 13 tenia una 

continuïtat al llarg de tota la mitgera 

posterior de l’edifici.  
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La cala tenia unes dimensions de 1,15 x 0,93 i una fondària màxima de 0,80 m 

des del terra actual. Un cop 

aixecat el paviment actual 

(UE 701) definit per una 

capa de ciment allisat d’uns 

10 cm de fondària es va 

localitzar per un costat un 

tub d’uralita (UE 702) que 

descansava sobre un mur 

de pedres escairades a 

modus de carreus i lligades 

amb morter de calç i sorra 

(UE 705), tot cobert per un 

estrat de runes que farcia el 

retall (UE 707) d’una claveguera de maons de la qual només es va documentar la solera 

(UE 704). Per sota, es va localitzar 

un estrat d’argiles i sorres amb 

material ceràmic del segle XVII 

(blava catalana) que s’adossava al 

mur UE 705. Aquest mur 

presentava la mateixa alineació 

que el mur documentat a la cala 13 

(UE 1304) i que es va interpretar 

com part del sistema defensiu. En 

aquesta cala es va posar al 

descobert una amplada de 0,60 m 

per 0,50 m de potència i una 

llargada de 1,12 m, i es localitzava 

a uns 10 cm de fondària respecte al terra actual. Donat que l’amplada no es podia 

documentar per trobar-se afectat per una arqueta actual, es va decidir obrir una altra cala 

a la mateixa sala a 1,50 m de distància cap a el carrer de les Tàpies. (Cala 12) 
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   6.3.c. Cala 12 

  Com ja hem dit aquesta cala es situa a la mateixa sala que la cala 7, a 1,50 

m de distància cap a el carrer Tàpies. Les 

seves dimensions inicials eren de 1 x 0,70 m 

i es va rebaixar fins 1 m respecte el terra 

actual. Un cop aixecat el paviment de ciment 

(UE 1201) i un enllosat de maons (UE 1202) 

es va localitzar el mur UE 1208 que 

presentava les mateixes característiques que 

el mur UE 705 i la mateixa alineació. Es 

localitzava a una fondària de 0,20 m respecte 

el terra actual. A la part frontal del mur es va 

localitzar la claveguera (UE 1205) ja 

localitzada a la cala 7 (UE 704) que es va 

procedir al seu desmuntatge per tal de poder 

excavar i documentar el mur. A ell se li 

adossava un estrat d’argiles i sorres amb 

material ceràmic del segle XVII (blava 

catalana) que es va rebaixar fins la cota final 

de la cala (1 m), posant al descobert el parament del mur UE 1208 definit per pedres 

escairades a modus de carreus i lligades amb morter de calç i sorra. Per tal de poder 

documentar l’amplada total del 

mur es va ampliar la cala fins al 

paret mitjanera uns 0,85 m amb 

una amplada de 0,40 m. Amb 

aquesta acció es va poder 

observar que el mur tenia una 

amplada de 1,05 m i que la 

paret mitjanera s’alçava per 

damunt d’ell, amb la qual cosa 

possiblement la seva amplada 

seria més gran.  
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  6.3.d. Cala 2   

  Aquesta cala a l’igual 

que la cala 16 es va realitzar a 

l’interior de l’antic Bar “La Xavala” 

que té el seu accés pel carrer Nou 

de la Rambla i que també està 

inclòs dins de les dependències del 

teatre Arnau, ja que la paret interior 

del mur es troba tocant l’escenari 

del teatre. El motiu de la cala era el 

mateix pel qual s’havia realitzat les 

cales 7 i 12, la documentació del 

mur interior del sistema defensiu 

definit com una possible rampa 

d’accés i que sortia 

topografiat al Lever-nivelé.  

 La cala es va practicar a 

tocar de la paret mitgera amb 

l’edifici continu, al bell mig de 

la sala. Les seves 

dimensions eren de 1 x 1,30 

m i es va arribar a una 

fondària de 0,85 m respecte 

al terra actual. Un cop aixecat 

el paviment de gres (UE 201)  

i la preparació del paviment 

(UE 202) amb una potència 

de 0,08 m es va localitzar un estrat de runes que cobria per un costat un mur de carreus 

i morter de calç i sorra (UE 204) que apareixia a uns 0,40 m de fondària respecte el terra 

actual, i per un altre costat un estrat (UE 205) d’argiles ataronjades amb material ceràmic 
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del segle XVII (blava catalana) que es 

documentava a uns 0,70 m de fondària 

respecte el terra, i que a la vegada 

s’adossava al mur UE 204. El mur tenia 

la mateixa alineació i fàbrica que el 

documentat a la cala 12, 7 i 12, i es va 

arribar a documentar 1 m de llargada 

per una amplada de 0,90 m fins la 

mitjanera de l’edifici, la qual, a l’igual 

que a la cala 12, s’aixecava per damunt 

d’aquest. Per aquest motiUEs va considerar 

que es tractava d’un tram més del mur que 

tancaria la possible rampa d’accés del 

sistema defensiu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  6.3.e. Cala 16 

  Es va realitzar també dins del local del bar “La Xavala”, concretament a la 

cantonada que configuren la mitgera amb l’edifici contigu i la paret de la façana. L’objectiu 

de la cala era documentar un cop més el mur que ja havia sortit a les cales 13, 12, 7 i 2, 

però que segons el Lever-nivelé en aquesta zona el mur girava cap a la part interior del 

carrer Nou de la Rambla. 
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Les seves dimensions eren de 1,20 x 1,30 m i es va 

arribar a una fondària de 0,60 m respecte el terra 

actual. Un cop aixecat el paviment actual (UE 1601) i 

la seva preparació (UE 1602) es va documentar un 

estrat d’argiles marrons amb ciment (UE 1603) que 

cobria un mur de carreus i morters de calç i sorra (UE 

1605) que coincidia amb l’alineació del mur 

documentat a la cala 2, però que aquí semblava girar 

sensiblement cap a la cantonada del local, tal i com 

indicava el Lever-nivelé. Aquest es va localitzar a una 

fondària de 0,10 m i es va poder documentar una 

potència de 0,45 m, amb una llargada de 1,30 m i una 

amplada màxima de 0,70 m i una mínima de 0,30 m 

(tenint en compte que anava girant) . A més a més, en 

aquest mur se li adossava perpendicularment un 

segon mur de carreus lligats 

amb morter de sorra i calç (UE 

1604) a una fondària de 0,36 m 

respecte el terra actual i que es 

va documentar una amplada de 

0,50 m i una llargada de 0,80 m 

amb una potència excavada de 

0,25 m.  S’ha interpretat com la 

possible fonamentació de la 

façana. A aquest mur se li 

adossava un estrat de runes 

que no va proporcionar cap 

tipus de material arqueològic.   
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 Un cop finalitzades les cales es va procedir al seu cobriment reversible mitjançant 

el cobriment de totes amb geotextil 

i formigó sec, de fàcil extracció per 

tal que no afectés les estructures 

de la muralla documentades, a 

més a més, de ser necessari per 

qüestions de seguretat. Només la 

cala 15 del bar “El Retiro” no es va 

cobrir donades les seves 

característiques (sala soterrada).  
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7. CONCLUSIONS  

 A partir de les dades que ens han proporcionat les diferents cales realitzades 

podem establir unes primeres conclusions respecte a la ubicació de la muralla del segle 

XIV-XV.  En primer lloc, la informació que aporta el  plànol Lever-nivelé dels anys 1823-

1827 (Service Historique de la Défense) de les estructures defensives en aquesta zona 

ha resultat molt precisa en varis punts de la intervenció, com ha estat en el cas de la 

muralla pròpiament dita. Aquesta s’ha documentat en tres cales diferents (Cala 5, 10 i 

15) la qual cosa ens ha permès establir de manera acurada la seva orientació en aquesta 

part de la ciutat. D’altra banda, també hem de remarcar que es localitza a unes cotes 

molt altes (aproximadament entre els 90 i 1,20 m de fondària respecte el terra actual) i 

que tots els trams documentats no corresponen en cap cas a la zona atalussada, sinó a 

la zona de l’alçat amb una amplada de mur d’1,30 m. Mentre que en les cales 5 i 10 no 

s’ha pogut continuar el seu rebaix per tal de documentar la seva magnitud, la troballa a 

la cala 15 d’un soterrani que s’adossa a les parets de la muralla ha possibilitat establir 

que estaríem davant d’uns llenços d’aproximadament 3 m d’alçat abans d’arribar a la part 

atalussada. No cal oblidar que a més a més en aquesta cala s’ha documentat també una 

de les torres circulars que es disposaven al llarg de la muralla.  

 Un altre element a tenir en compte és el resultat obtingut amb un sondeig de 

geotècnia (S-5R)37  practicat a prop de la cala 5, on possiblement hauria d’ubicar-se el 

fossat de la muralla. En aquest sondeig es va detectar restes de runes, maçoneria i 

material ceràmic fins els 6 m de fondària des del terra actual, la qual cosa fa pensar que 

estaríem davant del rebliment de l’antic fossat de la muralla.  

 Un altre aspecte a destacar en el cas de la cala 5 i 10 és que ha estat possible 

documentar el procés d’enderroc practicat en aquest tram de muralla. Per damunt del 

nivell d’arrasament del llenç es va practicar una alternança de capes de cendres, calç i 

sorres amb runes fins a aconseguir un nivell de circulació que es situaria a uns 0,40 cm 

per damunt de la cota d’arrasament de la muralla. D’aquesta manera sembla ser que 

l’enderroc de mitjans del segle XIX, relacionada amb la construcció de l'Eixample, es va 

practicar fins el nivell del sòl de circulació d’aquell moment, deixant l’estructura defensiva 

intacta a partir d’aquesta cota. 

                                                            
37 LOSOM, SL: Nº INFORME 371/07/18. Inèdit 
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 Pel que fa a les característiques constructives de la muralla en aquest tram s’ha 

utilitzat carreus de gres de Montjuïc de dimensions compreses entre 30 i 50 cm de llarg 

per 22 i 28 cm d’ample, a excepció del cas de la torre on s’ha observat carreus de fins a 

90 cm de llarg. En alguna zona encara s’aprecia l’encintat de morter de calç. A les cales 

5 i 10 s’ha pogut observar la cara interna de la muralla que presentava pedres escairades 

i alguns carreus lligats amb morter de calç, i un reompliment intern de morter de calç amb 

pedres escairades.   

 El segon grup de cales que tenien com objectiu determinar l’existència d’uns murs 

que haurien format part d’una possible rampa d’accés a la part superior de la muralla, tal 

i com sembla que indicava el plànol Lever-nivelé ha donat resultats diversos. El primer 

mur que s’havia de localitzar i que distava uns 10 m de la muralla exterior cap l’interior 

de la ciutat, no s’ha documentat en cap de les cales practicades (cales 3, 11, 4, 8, 6, 9). 

En algunes d’aquestes cales s’ha pogut observar estrats del segle XVII, moment en que 

hauria ja estat en funcionament aquest mur, i en altres s’ha documentat un estrat d’argiles 

i llims ataronjats que també es localitza adossant-se a la muralla exterior, sense que en 

cap cas és localitzés cap indici del possible mur. La cota més baixa a la que s’ha arribat 

és a 1,20 m de fondària respecte el terra actual, que seria el cas de la cala 4 al pati de 

butaques, o les cales 6 i 9, que tot i baixar només uns 0,50 m, s’iniciaven a 1,50 m per 

sota de la cala 4.  

 Per últim, les cales que es centraven en determinar l’existència d’un tercer mur 

que tancaria la rampa d’accés a la part superior de la muralla, sempre segons el plànol 

dels topògrafs francesos, han donat resultat positius. La ubicació d’aquest mur 

correspondria pràcticament amb la mitgera actual de l’edifici del Teatre Arnau, tal i com 

ho certifica el repicat fet al mur a la cala 13, a l’accés al teatre per la petita porta del carrer 

Tàpies, on es podia observar part de l’alçat de carreus lligats amb morter calç als quals 

se’ls hi adossava una construcció més moderna. En el cas de les cales 7, 12, 2 i 16 es 

va poder establir l’orientació d’aquest mur i es va arribar a documentar una amplada de 

1 m. Aquest es localitza també a poca profunditat respecte el terra actual, 

aproximadament entre els 15 i 20 cm de fondària, i en alguns casos els murs actuals han 

aprofitat part d’ell com a fonamentació. Pel que fa a la seva factura, tan sols s’ha pogut 

documentar la cara interior, feta de pedres escairades a modus de carreus de dimensions 

i formes diverses entre els 20 i 30 cm de llarg, i els 20 i 30 d’ample lligats amb morter de 

calç, i el seu interior es troba farcit de morter de calç i pedres escairades. Les cales no 
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han estat molt profundes per qüestions de seguretat de l’edifici, per la qual cosa tan sols 

s’ha pogut documentar una fondària de 0,80 m respecte el terra actual. Un aspecte a 

remarcar en la cala 16 és la direcció que pren aquest mur girant cap el carrer Nou de la 

Rambla, tal i com indicava el plànol Lever-nivelé sense cap tipus de continuïtat, i al que 

no podem donar ara una explicació coherent.  

 No obstant, si analitzem amb deteniment el plànol Lever-nivelé i la topografia 

realitzada per Garriga i Roca (Quarterons, núm. 91, 1856-1862, AMCB) i la contrastem 

amb la urbanització actual podem observar un seguit d’elements que ens porten a dubtar 

que aquest darrer mur formés part de l’estructura defensiva. En primer lloc, el seu traçat 

dins dels quarterons es situa dins del plantejament d’un edifici d’obra nova (posterior a 

l’enderrocament de la muralla), que actualment hauria estat englotit per l’edifici del Teatre 

Arnau  i l’edifici contigu. Per altra banda observem que a la zona del carrer Tàpies i els 

terrenys del Monestir de Sant Pau, segons plànol de Garriga Roca i Lever-nivelé ens 

marquen una estructura muraria el traçat del qual ens coincideix també amb el traçat del 

mur localitzat. 

Figura 3. Quarteró Garriga i Roca amb la indicació (línia vermella) del traçat del mur interior 
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 Això ens fa pensar més en que es podria traçar d’una tanca relacionada amb els terrenys 

del monestir que en el segle XIX, concretament el 1835, amb la llei de desamortització 

de Mendizábal que implicava l’exclaustració, va ser abandonat definitivament. Un altre 

aspecte que ens porta a considerar la funció de tanca d’aquest mur seria el gir que inicia 

a la cala 16 (cantonada interior del Bar “La Xavala”) direcció carrer Nou de la Rambla, 

pel qual continua carrer avall, segons el plànol Lever-nivelé.  

 En segon lloc, relacionat amb l’existència del mur entremig de la rampa d’accés a 

la part superior de la torre que sembla indicar el plànol francès podem observar el 

següent: 

 .- prenent com referència el plànol topogràfic 1:1000 de l’Institut Cartogràfic i 

Geològic de Catalunya (ICGC) en el qual el punt zero del plànol Lever-nivelé, situat al 

pont d’accés al castell de Montjuïc, es localitza a una cota de 175,95 m snm, observem 

que  el punt inferior d’aquest mur al costat carrer de les Tàpies presenta una cota de 

262,28m que correspon a 15,67 m snm actual, i en l’altre extrem, més enllà de la cruïlla 

del carrer Nou de la Rambla amb l’avinguda del Paral·lel, la cota de terreny de 263,7 m, 

que correspon a 12,19 m snm. La cota actual de l’avinguda del Paral·lel i de la zona del 

carrer Nou de la Rambla és de 8,97 i 8,82 m snm, és a dir, hi a un desnivell entre 4 i 7 m 

entre el nivell de circulació dels anys 1823-27 i l’actual. Aquest element ens fa pensar 

que difícilment amb l’enderroc dels anys 50 s’hagués conservat alguna part d’aquest mur. 
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Figura 4. Lever-nivelé amb al cota zero ubicada a la porta d’accés del castell de Montjuïc 
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Figura 5. Planol 1:1000 de ICGC amb la cota actual que correspondria a la cota del Lever Nivelé 

  

 .- un altre aspecte a destacar es que és molt probable que aquest mur hauria 

funcionat com a element de contenció d’un talús de terres per tal d’accedir a la part alta 

de la torre i muralla. Si s’observen les cotes reflectides al plànol francès a la part central 

del mur, enfront de la torra circular, a banda i banda del mur, observem que la zona entre 

muralla i mur presenta una cota de 263 m que correspon a 12,95 m snm actual, i a l’altre 

costat el terreny estaria acotat a 266 m que correspon a 9,95 m snm actual. En definitiva, 

creiem encertat pensar que aquest mur estaria salvant un desnivell mitjançant una rampa 

d’accés a la part superior de la muralla.  
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Figura 6. Ubicació de les cales i identificació de murs i rampa sobre el Lever-nivelé 
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 Per acabar, només remarcar que les conclusions aquí exposades s’han extret a 

partir de les cales realitzades i que alguns d’aquestes primeres precisions estan 

subjectes a una intervenció arqueològica de caire extensiu que permeti documentar amb 

major exactitud la ubicació, la orientació i les característiques del sistema defensiu dels 

segles XIV-XV. 
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10. ANNEXES: 

 REPERTORI ESTRATIGRÀFIC 

 



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   100U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall Definició: Sondatge

Cota Superior: 9,55 (en metres) Cota Inferior: 8,15 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Retall de la cala 10 realitzada a l'entrada principal del pati de butaques

Datació: 2018Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Talla a: 101-102-103-104-105-106-107-109

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   101U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Vermell Cota Superior: 9,55 (en metres) Cota Inferior: 9,51 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Paviment actual del pati de butaques

Amplada: 1,00 (en metres) Longitud: 1,66 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 102
És tallat per: 100

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   102U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Preparació de paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris Cota Superior: 9,51 (en metres) Cota Inferior: 9,35 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Preparació de morter i anivellament per instal·lar el paviment actual

Amplada: 0,00 (en metres) Longitud: 0,00 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 103
És cobert per: 101
És tallat per: 100



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   103U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Anivellament

Textura: Sorrenca Consistència: Solta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Beige Cota Superior: 9,35 (en metres) Cota Inferior: 9,05 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Nivell de sorres i graves amb que funciona de anivellament per la instal·lació del paviment actual

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 104
És cobert per: 102
És tallat per: 100

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   104U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Anivellament

Textura: Cendrosa Consistència: Compacta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Negre Cota Superior: 9,05 (en metres) Cota Inferior: 8,98 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Nivell de cendres i terra piconada que sembla correspondre a l'acció de l'enderrocament de la muralla a 
modus de coronació

Datació: S.XIXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 105
És cobert per: 103
És tallat per: 100



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   105U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Anivellament

Textura: Llimosa Consistència: Compacta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Blanc Cota Superior: 8,98 (en metres) Cota Inferior: 8,85 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Nivell de calç que sembla correspondre a l'acció de l'enderrocament de la muralla a modus de coronació

Datació: S.XIXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 106
És cobert per: 104
És tallat per: 100

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   106U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Anivellament

Textura: Argil·losorrenca Consistència: Solta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Marró clar Cota Superior: 8,85 (en metres) Cota Inferior: 8,70 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Nivell d'argiles, sorres i fragment de maons que sembla correspondre a l'acció de l'enderrocament de la 
muralla a modus de coronació

Datació: S.XIXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 107
És cobert per: 105
És tallat per: 100



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   107U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Enderroc

Textura: Sorrenca Consistència: Compacta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris clar Cota Superior: 8,70 (en metres) Cota Inferior: 8,62 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Nivell d'enderroc de la muralla i del seu reompliment

Datació: S.XIXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 108
És cobert per: 106
És tallat per: 100

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   108U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Marró clar Cota Superior: 8,62 (en metres) Cota Inferior: 8,15 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Muralla del segle XIV, que en aquest cas es documenta la cara interna feta de pedres escairades i unides 
amb morter de calç i sorra, El farciment es compacta fet de pedres i morter

Amplada: 1,00 (en metres) Longitud: 1,00 (en metres)

Datació: S.XIVFase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)

És cobert per: 107
Se li lliura: 109



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   109U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Anivellament

Textura: Argil·losorrenca Consistència: Compacta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Taronja Cota Superior: 8,55 (en metres) Cota Inferior: 8,15 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Estrat d'argiles taronjades amb material dispers del segles XVI-XVII

Datació:Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)

És tallat per: 100
És lliura a: 108

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   200U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall Definició: Sondatge

Cota Superior: 9,00 (en metres) Cota Inferior: 8,24 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Cala de sondatge practicada al Bar Xavala

Datació: 2018Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Talla a: 201-202-203-205

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   201U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Beige Cota Superior: 9,00 (en metres) Cota Inferior: 8,96 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Paviment actual del Bar la Xavala

Amplada: 1,00 (en metres) Longitud: 1,30 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 202
És tallat per: 200



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   202U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Preparació de paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris Cota Superior: 8,96 (en metres) Cota Inferior: 8,86 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Preparació del paviment fet de ciment

Amplada: 1,00 (en metres) Longitud: 1,30 (en metres)

Datació:Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 203
És cobert per: 201
És tallat per: 200

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   203U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Anivellament

Textura: Consistència:

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Marró clar Cota Superior: 8,86 (en metres) Cota Inferior: 8,26 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Capa de runes i sorres que funciona com anivellament per instal·lar el nou paviment

Datació:Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 204-205
És cobert per: 202
És tallat per: 200



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   204U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris clar Cota Superior: 8,64 (en metres) Cota Inferior: 8,10 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Mur interior que podria estar relacionat amb la muralla i la rampa d'accés construïda posteriorment. El 
datem al voltant del segle XVI-XVII

Amplada: 0,90 (en metres) Longitud: 1,00 (en metres)

Datació:Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)

És cobert per: 203
Se li lliura: 205-206

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   205U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Anivellament

Textura: Argilosa Consistència: Compacta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Taronja Cota Superior: 8,28 (en metres) Cota Inferior: 8,10 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Estrat d'anivellament amb material del segle Xvi-XVII

Datació:Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)

És cobert per: 203
És tallat per: 200
És lliura a: 204



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   206U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Envà

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Cota Superior: 9,00 (en metres) Cota Inferior: 8,60 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Paret actual del Bar Xavala que s'adossa al mur defensiu Ue 204

Amplada: 0,00 (en metres) Longitud: 0,00 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

És lliura a: 204

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   300U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall Definició: Sondatge

Cota Superior: 9,42 (en metres) Cota Inferior: 8,62 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Cala 3 de sondatge practicada al fons de la sala de la barra de bar

Datació: 2018Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Talla a: 301-302-303-305-309

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   301U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Beige Cota Superior: 9,42 (en metres) Cota Inferior: 9,39 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Paviment actual de la sala

Amplada: 0,78 (en metres) Longitud: 2,40 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 302
És tallat per: 300



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   302U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Preparació de paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Beige Cota Superior: 9,39 (en metres) Cota Inferior: 9,31 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Preparació de ciment per la instal·lació del paviment

Amplada: 0,78 (en metres) Longitud: 2,40 (en metres)

Datació: Segle XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 303
És cobert per: 301
És tallat per: 300

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   303U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Anivellament

Textura: Argil·losorrenca Consistència: Solta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris clar Cota Superior: 9,31 (en metres) Cota Inferior: 8,96 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Capa de runes i sorres per anivellar i poder instal·lar el paviment actual

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 304-307-308-310-311
És cobert per: 302
És tallat per: 300



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   304U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Altres

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Vermell Cota Superior: 9,22 (en metres) Cota Inferior: 9,02 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Estructura de fonamentació de l'escala

Amplada: 0,00 (en metres) Longitud: 0,00 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 310
És cobert per: 303

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   305U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Anivellament

Textura: Consistència:

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Marró clar Cota Superior: 9,08 (en metres) Cota Inferior: 8,60 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Nivell argilòs amb material ceràmic del segle XVII

Datació: S.XVIIFase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)

Cobreix a: 306
És tallat per: 300
Farceix a: 309



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   306U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Anivellament

Textura: Llimosa Consistència: Compacta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Taronja Cota Superior: 8,62 (en metres) Cota Inferior: 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Estrat de llims ataronjats amb materials del segle XVII

Datació: Segle XVIIFase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)

És cobert per: 305
És tallat per: 309

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   307U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Claveguera

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Vermell Cota Superior: 9,34 (en metres) Cota Inferior: 9,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Claveguera de maons i morter que es documenta en una de les seccions del sondeig

Amplada: 0,40 (en metres) Longitud: 0,30 (en metres)

Datació: S:XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

És cobert per: 303
Se li lliura: 308



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   308U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Claveguera

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Vermell Cota Superior: 9,38 (en metres) Cota Inferior: 9,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Claveguera de maons que circula perpendicular al sondeig

Amplada: 0,30 (en metres) Longitud: 0,30 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

És cobert per: 303
És lliura a: 307

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   309U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall Definició: Retall indeterminat

Cota Superior: 8,92 (en metres) Cota Inferior: 8,62 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Retall indeterminat del que no tenim definida la forma i reomplert amb sediment i material del segle XVII

Datació: S.XVIIFase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)

Talla a: 306
És tallat per: 300
És farcit per: 305

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   310U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Canalització

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Vermell Cota Superior: 8,94 (en metres) Cota Inferior: 8,62 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Desguàs de maons el qual té al seu interior un tub de PVC

Amplada: 0,25 (en metres) Longitud: 0,40 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

És cobert per: 303-304
És farcit per: 311



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   311U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Canalització

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris fosc Cota Superior: 8,86 (en metres) Cota Inferior: 8,80 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Tub de PVC

Amplada: 0,00 (en metres) Longitud: 0,00 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

És cobert per: 303
Farceix a: 310

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   400U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall Definició: Sondatge

Cota Superior: 9,20 (en metres) Cota Inferior: 1,20 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Cala practicada al mig del pati de butaques a tocar de l'escenari

Datació: 2018Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Talla a: 401-402-405-407-408-412

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   401U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Vermell Cota Superior: 9,20 (en metres) Cota Inferior: 9,16 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Paviment de rajols vermells del sòl actual

Amplada: 1,20 (en metres) Longitud: 3,30 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 402
És tallat per: 400



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   402U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Preparació de paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris clar Cota Superior: 9,16 (en metres) Cota Inferior: 8,92 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Preparació de sorres i morter per instal·lar el paviment actual

Amplada: 1,20 (en metres) Longitud: 3,30 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 407-408-409
És cobert per: 401
És tallat per: 400

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   403U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall Definició: Claveguera

Cota Superior: 8,80 (en metres) Cota Inferior: 8,30 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Rasa per construir la claveguera de maons Ue 404

Datació:Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Talla a: 405
És farcit per: 404-407

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   404U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Claveguera

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Vermell Cota Superior: 8,94 (en metres) Cota Inferior: 8,28 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Claveguera de maons de grans dimensions

Amplada: 0,70 (en metres) Longitud: 1,20 (en metres)

Datació:Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)

És cobert per: 407
Farceix a: 403
Se li lliura: 409-410



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   405U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Obliteració

Textura: Argil·losorrenca Consistència: Compacta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Marró fosc Cota Superior: 8,80 (en metres) Cota Inferior: 8,16 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Estrat argilòs amb material ceràmic que va del segle XV-XVII

Datació: S.XVI-XVIIFase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)

És tallat per: 400-403

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   407U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Farciment

Textura: Argil·losorrenca Consistència: Solta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Marró fosc Cota Superior: 8,80 (en metres) Cota Inferior: 8,16 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Farciment de la claveguera amb material del segle XVII

Datació: S.XVI-XVIIFase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)

Cobreix a: 404
És cobert per: 402
És tallat per: 400
Farceix a: 403



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   408U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Anivellament

Textura: Sorrenca Consistència: Solta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris clar Cota Superior: 9,08 (en metres) Cota Inferior: 8,16 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Capa de runes i enderroc

Datació:Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 411
És cobert per: 402
És tallat per: 400

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   409U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Envà

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Vermell Cota Superior: 8,94 (en metres) Cota Inferior: 8,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Envà de maons i lligat amb morter que s'adossa a la claveguera Ue 404. i presenta un enlluït amb guix

Amplada: 0,14 (en metres) Longitud: 1,20 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

És cobert per: 402
És lliura a: 404
Se li lliura: 410



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   410U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Revestiment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Blanc Cota Superior: 8,94 (en metres) Cota Inferior: 8,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Enlluït de guix de l'envà Ue 409

Amplada: 0,02 (en metres) Longitud: 1,20 (en metres)

Datació: Segle XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

És lliura a: 404-409

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   411U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Vermell Cota Superior: 8,16 (en metres) Cota Inferior: 8,10 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Paviment de rajols vermells que possiblement d'adossava a l'envà Ue 409

Amplada: 0,55 (en metres) Longitud: 1,20 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 412
És cobert per: 408



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   412U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Obliteració

Textura: Argilosa Consistència: Compacta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Taronja Cota Superior: 7,98 (en metres) Cota Inferior: 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Nivell d'argiles ataronjades

Datació:Fase Cronològica: Indeterminada

És cobert per: 411
És tallat per: 400

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   500U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall Definició: Sondatge

Cota Superior: 9,42 (en metres) Cota Inferior: 8,22 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Cala practicada al passadis de la barra del bar, just davant de la barra

Datació: 2018Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Talla a: 501-502-503-504-505-506-507-508-511-512

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   501U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Beige Cota Superior: 9,42 (en metres) Cota Inferior: 9,38 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Darrer paviment de gres del teatre

Amplada: 0,90 (en metres) Longitud: 3,20 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 502
És tallat per: 500



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   502U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Preparació de paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris Cota Superior: 9,38 (en metres) Cota Inferior: 9,28 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Preparació del darrer paviment del teatre

Amplada: 0,90 (en metres) Longitud: 3,20 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 503
És cobert per: 501
És tallat per: 500

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   503U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Anivellament

Textura: Argil·losorrenca Consistència: Solta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris clar Cota Superior: 9,28 (en metres) Cota Inferior: 9,19 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Nivell de runes i ciment per anivellar i instal·lar el paviment

Datació: Segle XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 504-510-511
És cobert per: 502
És tallat per: 500



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   504U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Anivellament

Textura: Cendrosa Consistència: Compacta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Negre Cota Superior: 9,19 (en metres) Cota Inferior: 9,15 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Nivell de cendres i terra piconada que sembla correspondre a l'acció de l'enderrocament de la muralla a 
modus de coronació

Datació: S.XIXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 505
És cobert per: 503
És tallat per: 500-513-514

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   505U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Anivellament

Textura: Argil·losorrenca Consistència: Solta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris clar Cota Superior: 9,15 (en metres) Cota Inferior: 9,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Nivell d'argiles, sorres i fragment de maons que sembla correspondre a l'acció de l'enderrocament de la 
muralla a modus de coronació

Datació: S.XIXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 506
És cobert per: 504
És tallat per: 500-513-514



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   506U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Anivellament

Textura: Altres Consistència: Compacta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Blanc Cota Superior: 9,00 (en metres) Cota Inferior: 8,94 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Nivell de calç que sembla correspondre a l'acció de l'enderrocament de la muralla a modus de coronació

Datació: S.XIXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 507
És cobert per: 505
És tallat per: 500-513-514

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   507U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Anivellament

Textura: Argil·losorrenca Consistència: Compacta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Negre Cota Superior: 8,94 (en metres) Cota Inferior: 8,88 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Nivell de cendres i terra piconada que sembla correspondre a l'acció de l'enderrocament de la muralla a 
modus de coronació

Datació: S.XIXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 508
És cobert per: 506
És tallat per: 500-513-514



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   508U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Enderroc

Textura: Gravosa Consistència: Solta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris clar Cota Superior: 8,88 (en metres) Cota Inferior: 8,74 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Nivell d'enderroc de la muralla i del seu reompliment

Datació: S.XIXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 509-512-515
És cobert per: 507
És tallat per: 500-513-514

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   509U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris clar Cota Superior: 8,74 (en metres) Cota Inferior: 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Muralla del segle XIV. Es documenta la cara interna feta de pedres escairades i unides amb morter de calç i 
sorra; i la cara externa feta de pedres tallades a modus de carreus. El farciment és compacta fet de pedres i 
morter

Amplada: 1,30 (en metres) Longitud: 0,90 (en metres)

Datació: S.XIVFase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)

És cobert per: 508-515
Se li lliura: 512



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   510U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Claveguera

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Vermell Cota Superior: 9,22 (en metres) Cota Inferior: 8,74 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Claveguera de maons i morter que travessa la cala 5

Amplada: 0,60 (en metres) Longitud: 1,40 (en metres)

Datació: S.XIXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

És cobert per: 503
Farceix a: 513

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   511U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Claveguera

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Vermell Cota Superior: 9,22 (en metres) Cota Inferior: 8,85 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Claveguera de maons i morter que travessa la cala 5

Amplada: 0,30 (en metres) Longitud: 1,00 (en metres)

Datació: S.XIXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

És cobert per: 503
És tallat per: 500
Farceix a: 514



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   512U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Obliteració

Textura: Argil·losorrenca Consistència: Compacta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Taronja Cota Superior: 8,72 (en metres) Cota Inferior: 8,22 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Estrat argilòs que s'adossa a la cara interna de la muralla

Datació:Fase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)

És cobert per: 508
És tallat per: 500-513
És lliura a: 509

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   513U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall Definició: Claveguera

Cota Superior: 9,22 (en metres) Cota Inferior: 8,74 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Rasa de claveguera

Datació: S.XIXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Talla a: 504-505-506-507-508-512
És farcit per: 510

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   514U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall Definició: Canalització

Cota Superior: 9,22 (en metres) Cota Inferior: 8,85 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Rasa de claveguera

Datació: S.XIXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Talla a: 504-505-506-507-508
És farcit per: 511



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   515U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Enderroc

Textura: Gravosa Consistència: Solta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris clar Cota Superior: 8,74 (en metres) Cota Inferior: 8,22 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Enderroc de la muralla que es localitza a la zona de la cara vista

Datació: S.XIXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 509
És cobert per: 508

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   600U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall Definició: Sondatge

Cota Superior: 8,20 (en metres) Cota Inferior: 7,66 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Cala practicada en l'habitació ubicada sota escenari

Datació: 2018Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Talla a: 601-602-603

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   601U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Blanc Cota Superior: 8,20 (en metres) Cota Inferior: 8,16 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Paviment actual de gres

Amplada: 0,60 (en metres) Longitud: 0,85 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 602
És tallat per: 600



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   602U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Preparació de paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris Cota Superior: 8,16 (en metres) Cota Inferior: 8,02 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Preparació i anivellament per la instal·lació del paviment de gres

Amplada: 0,60 (en metres) Longitud: 0,85 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 603
És cobert per: 601
És tallat per: 600

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   603U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Obliteració

Textura: Argilosa Consistència: Compacta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Taronja Cota Superior: 8,02 (en metres) Cota Inferior: 7,66 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Sediment argilòs amb material d'època moderna

Datació: S.XVII_XVIIIFase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)

És cobert per: 602
És tallat per: 600

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   700U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall Definició: Sondatge

Cota Superior: 8,96 (en metres) Cota Inferior: 8,16 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Cala practicada a darrera l'escenari, a tocar de la parte mitjanera amb l'edifici amb accès des del carrer 
Tàpies o carrer Nou de la Rambla

Datació: 2018Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Talla a: 701-702-703-706



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   701U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris Cota Superior: 8,96 (en metres) Cota Inferior: 8,86 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Paviment actual de ciment

Amplada: 0,95 (en metres) Longitud: 1,15 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 702-703-704-705
És tallat per: 700

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   702U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Altres

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris Cota Superior: 8,86 (en metres) Cota Inferior: 8,76 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Tub de PVC

Amplada: 0,00 (en metres) Longitud: 0,00 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

És cobert per: 701-703
És tallat per: 700



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   703U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Farciment

Textura: Argil·losorrenca Consistència: Solta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris fosc Cota Superior: 0,00 (en metres) Cota Inferior: 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Farciment de la rasa de la claveguera Ue 704

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 702-704-705
És cobert per: 701
És tallat per: 700
Farceix a: 707

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   704U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Claveguera

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Vermell Cota Superior: 8,84 (en metres) Cota Inferior: 8,64 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Claveguera de maons i morter

Amplada: 0,29 (en metres) Longitud: 1,14 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

És cobert per: 701-703
Farceix a: 707



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   705U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris Cota Superior: 8,86 (en metres) Cota Inferior: 8,16 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Es tracta del mur que se indica al plano Lever Nivelé  darrera de la muralla del segle XIV-XV. Presenta un 
cara vista de pedres escairades i lligades amb morter de calç

Amplada: 0,60 (en metres) Longitud: 1,14 (en metres)

Datació: S.XVI-XVIIFase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)

És cobert per: 701-703
És tallat per: 707
Se li lliura: 706

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   706U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Obliteració

Textura: Argilosa Consistència: Compacta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Marró clar Cota Superior: 8,56 (en metres) Cota Inferior: 8,16 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Estrat argilòs que s'adossa al mur i que sembla que anivella el terreny

Datació: S.XVII-XVIIIFase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)

És tallat per: 700-707
És lliura a: 705

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   707U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall Definició: Claveguera

Cota Superior: 8,76 (en metres) Cota Inferior: 8,56 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Rasa de la claveguera Ue 704 que travessa la cala

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Talla a: 705-706
És farcit per: 703-704



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   800U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall Definició: Sondatge

Cota Superior: 9,20 (en metres) Cota Inferior: 8,16 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Cala realitzada al centre del pati de butques, a prop de la cala 4 i a tocar de la cala feta en una anteior 
intervenció

Datació: 2018Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Talla a: 801-802-803-804

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   801U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Vermell Cota Superior: 9,20 (en metres) Cota Inferior: 9,16 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Paviment de rajols vermells del sòl actual

Amplada: 0,90 (en metres) Longitud: 1,20 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 802
És tallat per: 800

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   802U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Preparació de paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris Cota Superior: 9,16 (en metres) Cota Inferior: 8,96 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Preparació de ciment per la instal·laciço del paviment actual

Amplada: 0,90 (en metres) Longitud: 1,20 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 803
És cobert per: 801
És tallat per: 800



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   803U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Obliteració

Textura: Consistència:

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Marró clar Cota Superior: 8,86 (en metres) Cota Inferior: 8,66 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Estrat d'argiles i sorres amb restes de material ceràmic

Datació: S.XVII-XVIIIFase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)

Cobreix a: 804
És cobert per: 802
És tallat per: 800

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   804U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Obliteració

Textura: Consistència:

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Taronja Cota Superior: 8,80 (en metres) Cota Inferior: 8,16 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Estrat d'argiles que conté material ceràmic del segle XVII

Datació: S.XVIIFase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)

És cobert per: 803
És tallat per: 800

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   900U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall Definició: Sondatge

Cota Superior: 9,20 (en metres) Cota Inferior: 8,68 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Cala practicada en l'habitació ubicada sota escenari, al costat de l'habitació on es va realitzar la cala 6

Datació: 2018Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Talla a: 901-902-903-905



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   901U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Beige Cota Superior: 9,20 (en metres) Cota Inferior: 9,16 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Paviment actual de rajols de gres

Amplada: 0,90 (en metres) Longitud: 1,20 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 902
És tallat per: 900

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   902U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Preparació de paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris Cota Superior: 9,16 (en metres) Cota Inferior: 9,07 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Preparació de ciment per la instal·lació de paviment

Amplada: 0,84 (en metres) Longitud: 0,70 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 903-906
És cobert per: 901
És tallat per: 900



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   903U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Farciment

Textura: Sorrenca Consistència: Solta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris clar Cota Superior: 9,07 (en metres) Cota Inferior: 8,87 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Farciment que cobreix l'estructura Ue 906

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 904-905-906
És cobert per: 902
És tallat per: 900

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   904U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Altres

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Blanc Cota Superior: 8,85 (en metres) Cota Inferior: 8,80 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Solera de morter de calç de la canalitzaciço Ue 906

Amplada: 0,00 (en metres) Longitud: 0,00 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 905
És cobert per: 903
És lliura a: 906



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   905U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Obliteració

Textura: Consistència:

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Marró clar Cota Superior: 8,80 (en metres) Cota Inferior: 8,68 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Estrat d'argiles marrons amb restes ceràmiques del segle XVII-XVIII

Datació: S.XVII-XVIIIFase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)

És cobert per: 903-904
És tallat per: 900

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18   906U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Canalització

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Vermell Cota Superior: 9,07 (en metres) Cota Inferior: 8,87 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Canalització de maons

Amplada: 0,30 (en metres) Longitud: 0,80 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

És cobert per: 902-903
Se li lliura: 904

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1100U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall Definició: Sondatge

Cota Superior: 9,42 (en metres) Cota Inferior: 8,52 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Cala practiada al costat de la cala 3, a la zona de les escales per tal de documentar l'existència del mur de 
la possible rampa d'accés a la part alta de la muralla

Datació: 2018Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Talla a: 1101-1102-1103-1104



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1101U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Beige Cota Superior: 9,42 (en metres) Cota Inferior: 9,38 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Paviment actual de gres

Amplada: 0,66 (en metres) Longitud: 1,00 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 1102
És tallat per: 1100

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1102U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Preparació de paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Vermell Cota Superior: 9,38 (en metres) Cota Inferior: 8,70 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Solera de l'escala i preparació per instal·lar el paviment

Amplada: 0,66 (en metres) Longitud: 1,00 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 1103
És cobert per: 1101
És tallat per: 1100



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1103U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Obliteració

Textura: Argilosa Consistència: Compacta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Taronja Cota Superior: 8,70 (en metres) Cota Inferior: 8,48 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Estrat d'argiles sense cap resta arqueològica

Datació:Fase Cronològica: Indeterminada

És cobert per: 1102
És tallat per: 1100

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1104U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Canalització

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris Cota Superior: 9,00 (en metres) Cota Inferior: 8,92 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Tub de PVC

Amplada: 9,00 (en metres) Longitud: 0,00 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

És tallat per: 1100

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1200U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall Definició: Sondatge

Cota Superior: 8,95 (en metres) Cota Inferior: 8,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Cala practicada a darrera l'escenari, a tocar de la parte mitjanera amb l'edifici amb accès des del carrer 
Tàpies o carrer Nou de la Rambla, al costat de la cala 7

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Talla a: 1201-1202-1203-1204-1206-1207



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1201U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris Cota Superior: 8,95 (en metres) Cota Inferior: 8,85 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Paviment actual de ciment

Amplada: 1,00 (en metres) Longitud: 1,50 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 1202
És cobert per: 1203
És tallat per: 1200

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1202U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Vermell Cota Superior: 8,85 (en metres) Cota Inferior: 8,79 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Nivellacó feta de maons i morter

Amplada: 0,70 (en metres) Longitud: 1,00 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 1205-1206-1208
És cobert per: 1201
És tallat per: 1200



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1203U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Anivellament

Textura: Gravosa Consistència: Compacta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris clar Cota Superior: 8,85 (en metres) Cota Inferior: 8,75 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Capa de morter que anivella el terreny per la instal·lació del sòl de ciment

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 1201-1208
És tallat per: 1200

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1204U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall Definició: Claveguera

Cota Superior: 8,79 (en metres) Cota Inferior: 8,45 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Rasa de construcció de la claveguera Ue 1025

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Talla a: 1207
És tallat per: 1200
És farcit per: 1205-1206

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1205U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Claveguera

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Vermell Cota Superior: 8,85 (en metres) Cota Inferior: 8,65 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Claveguera de maons i morter que travessa la cala

Amplada: 0,30 (en metres) Longitud: 1,00 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

És cobert per: 1202-1206
Farceix a: 1204



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1206U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Farciment

Textura: Argil·losorrenca Consistència: Solta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris fosc Cota Superior: 8,79 (en metres) Cota Inferior: 8,45 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Farciment de la rasa Ue 1204

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 1205
És cobert per: 1202
És tallat per: 1200
Farceix a: 1204

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1207U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Obliteració

Textura: Argil·losorrenca Consistència: Compacta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Marró clar Cota Superior: 8,45 (en metres) Cota Inferior: 7,98 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Estrat d'argiles i sorres amb materials del segle XVII

Datació: S.XVIIFase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)

És tallat per: 1200-1204
És lliura a: 1208



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1208U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Cota Superior: 0,00 (en metres) Cota Inferior: 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Es tracta del mur que se indica al plano Lever Nivelé  darrera de la muralla del segle XIV-XV. Presenta un 
cara vista de pedres escairades i lligades amb morter de calç

Amplada: 1,00 (en metres) Longitud: 1,00 (en metres)

Datació: S.XVIIFase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)

És cobert per: 1202-1203
Se li lliura: 1207

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1300U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall Definició: Sondatge

Cota Superior: 6,40 (en metres) Cota Inferior: 5,90 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Cala 12 practicada davant de la porta d'accés des del carrer Tàpies, a l'interior

Datació: 2018Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Talla a: 1301-1302-1305

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1301U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Vermell Cota Superior: 6,40 (en metres) Cota Inferior: 6,36 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Paviment actual de rajols lligats amb morter de calç

Amplada: 0,74 (en metres) Longitud: 0,90 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 1302
És tallat per: 1300
És lliura a: 1304



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1302U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Preparació de paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Cota Superior: 6,36 (en metres) Cota Inferior: 6,24 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Estructura de maons que constiueix la solera de l'escala i de la instal·lació del paviment

Amplada: 0,74 (en metres) Longitud: 0,94 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 1303-1305
És cobert per: 1301
És tallat per: 1300
És lliura a: 1304

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1303U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris clar Cota Superior: 6,24 (en metres) Cota Inferior: 5,93 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Mur i fonamentació de mur de la façana del carrer Tàpies

Amplada: 0,44 (en metres) Longitud: 0,74 (en metres)

Datació: S.XIXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

És cobert per: 1302
És lliura a: 1304
Se li lliura: 1305



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1304U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris clar Cota Superior: 7,50 (en metres) Cota Inferior: 5,90 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Es tracta del mur que se indica al plano Lever Nivelé  darrera de la muralla del segle XIV-XV. Presenta un 
cara vista de pedres escairades i lligades amb morter de calç

Amplada: 0,00 (en metres) Longitud: 0,00 (en metres)

Datació: Segle XVIIFase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)

Se li lliura: 1301-1302-1303-1305

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1305U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Obliteració

Textura: Consistència:

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Marró clar Cota Superior: 6,24 (en metres) Cota Inferior: 5,90 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Estrat d'argiles amb material del segle XVII

Datació: S.XVIIFase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)

És cobert per: 1302
És tallat per: 1300
És lliura a: 1303-1304

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1500U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall Definició: Sondatge

Cota Superior: 0,00 (en metres) Cota Inferior: 0,00 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació:

Datació: 2018Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Talla a: 1501-1502



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1501U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Beige Cota Superior: 8,98 (en metres) Cota Inferior: 8,94 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Paviment actual del Bar el Retiro de rajols de gres

Amplada: 0,90 (en metres) Longitud: 1,40 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 1502
És tallat per: 1500

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1502U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Preparació de paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris clar Cota Superior: 8,94 (en metres) Cota Inferior: 8,84 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Preparació de formigó per la instal·lació del paviment actual

Amplada: 0,90 (en metres) Longitud: 1,40 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època moderna (XVI-XVIII)

Cobreix a: 1503
És cobert per: 1501
És tallat per: 1500



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1503U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Envà

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Ocre Cota Superior: 8,88 (en metres) Cota Inferior: 5,22 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Paret de maons que defineix un espai soterrani que s'adossava a la torre i la muralla del Segle XIV-XV

Amplada: 0,00 (en metres) Longitud: 2,50 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

És cobert per: 1502
És lliura a: 1505
Se li lliura: 1504
És solidària amb: 1508

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1504U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Altres

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris Cota Superior: 8,60 (en metres) Cota Inferior: 6,98 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Escales d'accés al soterrani del Bar el Retiro

Amplada: 0,90 (en metres) Longitud: 1,40 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

És lliura a: 1503-1505
És solidària amb: 1510



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1505U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris fosc Cota Superior: 8,22 (en metres) Cota Inferior: 5,22 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Pany de la torre circular de la muralla construit a partir de pedres treballades a modus de carreus de 
diverses mides (des de 0,90 m fins els 0,40 m) i lligades amb morter de calç

Amplada: 0,00 (en metres) Longitud: 1,70 (en metres)

Datació: S.XIV-XVFase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)

Se li lliura: 1503-1504-1510
És solidària amb: 1506

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1506U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris fosc Cota Superior: 8,22 (en metres) Cota Inferior: 5,22 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Pany de muralla construit a partir de pedres treballades a modus de carreus de diverses mides (des de 0,60 
m fins els 0,40 m) i lligades amb morter de calç

Amplada: 0,00 (en metres) Longitud: 3,00 (en metres)

Datació: S.XIV-XVFase Cronològica: Baix medieval (XIII-XV)

És cobert per: 1507
Se li lliura: 1508-1509-1510
És solidària amb: 1505



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1507U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Altres

Textura: Consistència:

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Beige Cota Superior: 8,78 (en metres) Cota Inferior: 6,98 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Capa de morter que cobreix  part de la muralla

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 1506

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1508U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Envà

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Vermell Cota Superior: 8,78 (en metres) Cota Inferior: 6,98 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Paret de maons i morter que configura el soterrani del Bar El Retiro

Amplada: 0,00 (en metres) Longitud: 1,30 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

És lliura a: 1506
Se li lliura: 1510
És solidària amb: 1503



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1509U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Envà

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Vermell Cota Superior: 8,78 (en metres) Cota Inferior: 6,98 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Paret de maons i morter que configura el soterrani del Bar El Retiro. Presenta unes zones en voltes a la part 
inferior

Amplada: 0,00 (en metres) Longitud: 0,00 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

És lliura a: 1506
Se li lliura: 1510

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1510U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Vermell Cota Superior: 6,98 (en metres) Cota Inferior: 6,94 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Paviment del soterrani del Bar el Retiro

Amplada: 0,00 (en metres) Longitud: 0,00 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

És lliura a: 1505-1506-1508-1509
És solidària amb: 1504

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1600U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall Definició: Sondatge

Cota Superior: 8,98 (en metres) Cota Inferior: 8,38 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Cala realitzada al Bar la Xaval a l'igual que la cala 2 per tal de documentar el mur que se indica al plano 
Lever Nivelé  darrera de la muralla del segle XIV-XV.

Datació: 2018Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Talla a: 1601-1602-1603-1606



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1601U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Beige Cota Superior: 8,98 (en metres) Cota Inferior: 8,94 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Paviment actual del Bar la Xavala

Amplada: 1,20 (en metres) Longitud: 1,30 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 1602
És tallat per: 1600

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1602U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Preparació de paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris clar Cota Superior: 8,94 (en metres) Cota Inferior: 8,86 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Preparació de ciment per anivellar i instal·lar el paviment actual del Bar La Xavala, rajols de gres

Amplada: 1,40 (en metres) Longitud: 1,40 (en metres)

Datació: S.XXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 1603-1605
És cobert per: 1601
És tallat per: 1600



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1603U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Farciment

Textura: Argil·losorrenca Consistència: Solta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Marró clar Cota Superior: 8,86 (en metres) Cota Inferior: 8,56 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Farciment de terres amb runes i ciment

Datació:Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 1604-1606
És cobert per: 1602
És tallat per: 1600
És lliura a: 1605

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1604U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris clar Cota Superior: 8,64 (en metres) Cota Inferior: 8,38 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Mur de pedres que podria correspondre a la fonamentació de l'edifici al costat del carrer Nou de la Rambla

Amplada: 0,50 (en metres) Longitud: 0,82 (en metres)

Datació: S.XIXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

És cobert per: 1603
És lliura a: 1605
Se li lliura: 1606



Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1605U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Mur

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris clar Cota Superior: 8,88 (en metres) Cota Inferior: 8,38 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Mur interior que podria estar relacionat amb la muralla i la rampa d'accés construïda posteriorment. El 
datem al voltant del segle XVIII-XIX

Amplada: 0,60 (en metres) Longitud: 1,40 (en metres)

Datació: S.XVIII-XIXFase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

És cobert per: 1602
Se li lliura: 1603-1604-1606

Nom Jaciment/Codi: TEATRE ARNAU. CODI: 092/18  1606U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Obliteració

Textura: Consistència:

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Marró clar Cota Superior: 8,64 (en metres) Cota Inferior: 8,38 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Estrat amb restes de material de construcció

Datació:Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

És cobert per: 1603
És tallat per: 1600
És lliura a: 1604-1605



Memòria dels resultats de la intervenció arqueològica preventiva efectuada a l’Avinguda del Paral·lel, 60 / carrer Nou de la Rambla, 
108 / plaça Raquel Meller. Teatre Arnau, Barcelona. Codi 092/18 

 

 

10. ANNEXES: 

 INVENTARI DELS MATERIALS 

  



 

 

 
 
TAULA CODIS PER A INVENTARI DE MATERIALS 
ARQUEOLÒGICS 
 
 
CERÀMICA 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
11000 Prehistòria 
11001 Neolítica 
11050 del Coure 
11101 del Bronze  
11101 del Bronze antic 
11102 del Bronze mig 
11103 del Bronze final 
 
12000 Protohistòrica sense determinar 
12001 feno-púnica indeterminada 
12002 feno-púnica engalba vermella 
12003 feno-púnica engalba negra 
12004 no-púnica engalba comuna 
12005 grega d’occident 
 
12050 roja a torn 
12051 engalba roja 
12052 pintada 
12053 comuna ibèrica 
12054 grisa de la costa catalana 
12055 grollera 
12056 grans recipients d’emmagatzematge 
 
13000 Món Clàssic sense determinar 
13001 grega indeterminada 
13002 buchero nero 
13003 àtica figures negres 
13004 àtica figures vermelles 
13005 àtica vernís negre 
13006 taller de les petites estampetes 
13007 taller de Rhode 
13008 taller de Nikia-Ion 
13009 taller de pàteres 3 palmetes radials 
 
 

 
 
 
 
13050 campaniana/vernís  
               negre indeterminada 
13051 precampaniana 
13052 campaniana A 
13053 campaniana A tardana 
13054 campaniana B 
13055 campaniana B-oide 
13056 campaniana C 
13057 campaniana empuritana 
13058 etrusca vernís negre 
13059 imitacions campanianes  
13060 vernís negre púnic 
 
13100 terra sigillata indeterminada 
13101 presigillata  
13102 T S precoç 
13103 T S aretina 
13104 T S itàlica 
13105 T S tardo-itàlica 
13106 T S sudgàl·lica 
13107 T S marmorata 
13108 T S clara B 
13109 T S hispànica tardana 
13110 T S hispànica indeterminada 
13111 T S africana A 
13112 T S africana A/D 
13113 T S africana A/C 
13114 T S africana C 
13115 T S africana D 
13116 T S africana indeterminada 
13117 imitacions T S hispànica 
13118 T S clara 
13119 T S lucente 
 
 



 

 

13120 paleocristina grisa 
13121 paleocristina ataronjada 
13122 late Roman C 
13123 produccions orientals (corintia) 
13124 vidriada romana 
13125 imitacions clara D 
13126 paleocristina pintada 
 
13150 parets fines indeterminades 
13151 parets fines itàliques 
13152 parets fines d’Acco 
13153 parets fines sudgàl·liques 
13154 parets fines “clofolla d’ou” 
13155 parets fines hispàniques 
13156 imitacions parets fines 
 
13200 llàntia indeterminada 
13201 llàntia grega 
13202 llàntia republicana 
13203 llàntia republicana vernís negre 
13204 llàntia imperial 
13205 llàntia imperial de volutes 
13206 llàntia imperial de disc  
13207 llàntia africana de canal 
13208 llàntia africana  
13209 llàntia africana paleocristiana 
13210 llàntia africana ARS 
 
13250 comuna oxidada 
13251 comuna reduïda 
13252 comuna baix-imperial 
13253 comuna engalba blanca 
13254 comuna engalba negra 
13255 comuna engalba vermella 
13256 comuna roig pompeià 
13257 comuna itàlica 
13258 comuna africana de cuina 
13259 comuna emporitana oxidada 
13260 comuna de cuina acurada 
13261 imitacions comuna africana 
13262 comuna bescuitada 
13263 ceràmica comuna de Lípari 
13264 ceràmica daurada 
13265 ceràmica eïvissenca tardo antiga 
13266 ceràmica de Pantelleria 
13267 ceràmica itàlica tardo antiga 
 
 
 
 

13300 àmfora indeterminada 
13301 àmfora massaliota 
13302 àmfora feno-púnica 
13303 àmfora ebussitana 
13304 àmfora romana 
13305 àmfora greco-itàlica 
13306 àmfora itàlica 
13307 àmfora gàl·lica 
13308 àmfora hispànica 
13309 àmfora bètica 
13310 àmfora de la Tarraconense 
13311 àmfora lusitana 
13312 àmfora africana 
13313 àmfora oriental 
13314 suports d’àmfores 
13315 amforiscs 
13316 disc terra cuita 
13317 taps 
13318 fragments vasos retallats 
13319 altres accessoris 
13320 dollia 
13321 àmfora rodia 
13322 àmfora corintia 
13323 àmfora Samos 
 
13400 comuna a torn oxidada d’època 

indeterminada 
13401 comuna a mà oxidada d’època 

indeterminada 
13402 comuna a torn reduïda d’època 

indeterminada 
13403 comuna a mà reduïda d’època 

indeterminada 
13404 comuna oxidada d’època 

indeterminada 
13405 comuna reduïda d’època 

indeterminada 
13406 comuna a torn bescuitada 

indeterminada 
 
13500 comuna oxidada medieval 
13501 comuna reduïda medieval 
13502 comuna bescuitada medieval 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

14000 Món medieval i modern indeterminat 
14001 comuna oxidada a mà 
14002 comuna oxidada a torn 
14003 comuna oxidada vidriada 
14004 comuna reduïda a mà 
14005 comuna reduïda a torn 
14006 comuna reduïda vidriada 
 
14050 islàmica indeterminada 
14051 islàmica verd-manganès 
14052 islàmica melada 
14053 islàmica corda seca total 
14054 islàmica corda seca parcial 
14055 islàmica esgrafiada 
14056 islàmica pintada 
14057 islàmica daurada reflex metàl·lic 
14058 islàmica a motlle 
14059 islàmica comuna oxidada 
14060 islàmica comuna reduïda 
14061 islàmica manganés sota coberta 

melada 
14062 islàmica vidrada 
 
14100 vidrada blanca  
14101 blanca i blava  
14102 blanca i blava de Barcelona 
14103 blanca i blava catalana 
14104 blanca i blava d’orles diverses 
14105 blanca i blava de la botifarrada 
14106 blanca i blava de l’arracada 
14107 blanca i blava d’influència francesa 
14108 blanca i blava de la cirereta 
14109 blanca i blava de faixes o cintes 
14110 blanca i blava de la Segarra 
14111 blanca i blava d’Escornalbou 
14112 blanca i blava de la panotxa 
14113 blanca i blava regalats 
14114 blanca i blava de Poblet 
14115 blanca i blava de sanefa negativa 
14116 blanca i blava de transició 
14117 blanca i blava amb la Tau 
14118 blanca i blava d’influència de 

Savona 
14119 blanca i blava corbata o palmera 
14120 blanca i blava ditada 
14121 blanca i blava de blondes 
14122 blanca i blava de Paterna 
14123 blanca i blava de Manises 
14124 blanca i blava de Manises i groga 
14125 blanca i blava de la figueta 

14126 blanca i blava de la cirera 
14128 blanca i blava Paterna-Manises 
14129 blanca i groga “orla d’influència del 

Renaixement” 
 
14200 reflex metàl·lic 
14201 reflex metàl·lic producció catalana 
14202 reflex metàl·lic de l’ungla 
14203 reflex metàl·lic de sanefa amb 

gallons 
14204 reflex metàl·lic de sanefa amb fulles 
14205 reflex metàl·lic de sanefa en negatiu 
14206 reflex metàl·lic decoració floral 
14207 reflex metàl·lic de fons picat 
14208 reflex metàl·lic de pinzell-pinta 
14209 reflex metàl·lic decoració geomètrica 
14210 reflex metàl·lic amb lletres o 

anagrames 
14211 reflex metàl·lic i blava  
14212 reflex metàl·lic de Paterna 
14213 reflex metàl·lic de Manises 
14214 reflex metàl·lic de Paterna-Manises 
14215 reflex metàl·lic sanefa reticulada 
  
14250 blanca i manganès 
14251 blanca-manganès blau i manganès 
14252 blanca-manganès verd i manganès 
14253 blanca-manganès verd i manganès de 
Paterna 
14254 blanca-manganès verd i manganès de 

Manises 
14255 blanca-manganès verd i manganès 

catalana 
14256 blanca-manganès i verd  
14257 blanca-manganès i polícroma 
 
14300 pisa blanca 
14301 pisa decorada 
14302 porcellana 
14303 Pickman/Cartuja 
14304 d’importació 
14305 maiolica ligur 
14306 polícroma 
 
14400 vaixella segle XX 
 
15000 material ceràmic no recipient 
 
 
 



 

 

2. DEFINICIÓ DEL FRAGMENT 
 
sense forma  SN 
sense definir     SD 
perfil sencer PS 
vora  VO 
nansa        NA 
arrencament de nansa  AN 
coll        CO 
carena       CR 
llavi  LL 
fons        FO 
abocador      AB 
escòria       ER 
pom agafor      AG 
broc        BR 
orelleta       OR 
peu        PE 
pivot        PI 
bec        BE 
 
Per a llànties:  
Infundibulum     IN 
Pico (rostrum)     RO 
Orla (margo)     MA 
Disc        DI 
Volutes       VL 
 
 
 
3. TIPOLOGIA: Per materials del Món 
Clàssic amb una tipologia ja establerta. 
 
ABAS.   Abascal 
AFRIC.   Africana 
AGUARD.  Aguarod 
ALM.   Almagro 
ATL.    Atlante 
BAIL.   Bailey 
BEL.    Beltran 
BRUCK.  Bruckner 
DECHEL.  Dechelette 
DRAG   Dragendorf 
DRES.   Dressel 
EBUS.   Ebusitana 
GOUD.   Goudineau 
H.     Hayes 
HALT.    Haltern 
HERM.   Hermet 
KEAY   Keay 

 
 
LAMB.   Lamboglia 
LAIET.   Laietana 
LOPEZ   López Mullor 
LUDOW.  Ludowici 
M.     Morel 
MEZQ.   Mezquiriz 
OBER.   Oberaden 
OELM.   Oelman 
OST.    Ostia 
OSW.   Oswald 
PALL.   Pallarès 
PASC.   Pascual 
RIG.    Rigoir 
RITT.   Ritterling 
SAL.    Salomonson 
SPT.    Spitzer 
 
 
 
4. FORMA: Per a materials no classificats 
tipològicament. Bàsicament, ceràmiques 
prehistòriques, medievals i modernes) 
  
Ceràmica a mà: 
bol/vas carenat    BCA 
bol/vas cilíndric    BCI 
bol/vas bitroncocònic  BBT 
bol/vas troncocònic   BTR 
bol/vas elíptic     BEL 
bol/vas globular    BGL 
bol/vas globular amb coll BGC 
bol/vas germinat    BGE 
bol/vas múltiple    BMU 
bol/vas ovoide     BOV 
bol/vas perfil en S   BPS 
bol/vas semiesfèric   BSE 
bol/vas subesfèric o  
subesfèric de vora exvasada BSU 
copa         COP 
cullera        CUL 
formatgera       FOR 
forma indeterminada   FIN 
fragment retallat no perforat FRN 
fragment retallat perforat  FRP 
gresol        GES 
paleta        PAL 
plat carenat       PCA 
plat/tapadora      PLT 



 

 

plata  PLA 
suport SOP 
tassa  TAS 
 
Ceràmica a torn: 
Ceràmica grega  
Alabastró   ALA 
Àmfora    AMF 
Aryballos   ARY 
Hydria    HYD 
Kalathos   KAL 
kratera calze  KCA 
kratera campana KCP 
krateracolumnes KCO 
kratera volutes KVO 
kylix     KYL 
lebes     LEB 
lekythos    LEK 
oinochoe   OIN 
pelike    PEL 
skiphos    SKI 
stamnos    STA 
ungüentari bulb   UBU 
ungüentari fusiforme UFU 
ungüentari     UGU 
 
Ceràmica clàssica, medieval i moderna 
 
abeurador     ABE 
ampolla      AMP 
bací       BAC 
barral       BLN 
bol       BOL 
canalobre     CAN 
cassola      CSS 
cassola patina cendrosa CSC 
càntir       CAT 
catúfol      CAF 
colador      COL 
copa       COP 
cossi       COS 
cremaperfums    CRP 
cubell      CUB 
escalfeta      ESF 
escudella     ESC 
escudella d’orelletes  EOR 
fogó       FOG 
formes amb abocador FAB 
formes obertes   FOB 
formes tancades   FTA 

forma indeterminada FIN 
fruiter     FRU 
gerra      GER 
gerreta     GET 
gerro      GRR 
gibrell     GIB 
got      GOT 
greixonera    GRE 
guardiola    GUA 
llàntia cassola i bec pessigat LCB 
llàntia peu alt   LPA 
llàntia piquera   LPI 
llumanera    LLU 
menjadora    MEN 
mesura     MES 
morter     MOR 
motlle     MOT 
motlle sigillata  MSG 
olla      OLL 
olla pàtina cendrosa OPC 
orsa      ORS 
pàtera     PTT 
plat      PAT 
plat d’ala    PDA 
plat/tapadora   PTA 
plat/tapadora vora fumada  PTF 
plata      PLA 
plat tallador   PTL 
poal      POA 
pot      POT 
pot de farmàcia  PFA 
rentamans    REN 
safata      SAF 
saler      SLR 
salsera     SAL 
servidora    SEV 
setrill      SET 
sitra      SIT 
suport     SOP 
suport d’anell   SAN 
suport rodet   SRD 
tallador     TAL 
tapadora     TAP 
tassa      TAS 
tenalla     TEN 
test      TES 
tinter      TIN 
tupí      TUP 
urna      URN 
xocolatera    XOC 



 

 

Material ceràmic no recipient (codi 
classificació 15000): 
 
artefacte no definit  AND 
bola       BLA 
cilindres de forn   CFO 
dena       DEN 
fgura antropomorfa  FAN 
figura zoomorfa   FZM 
fragment d’argila indet. FAI 
fussaiola     FUS 
joguina      JOG 
màscara      MAS 
pes de teler circular  PTC 
pes de teler oval   PTO 
pes de teler rectangular PTR 
pes de teler indeterminat PTI 
pes de teler troncocònic PTT 
pipes       PIP 
placa       PLC 
rodet       ROD 
tres peus terrisser   TPT 
disc circular terrisser DCT 
suport llar de foc   SLF 
peça circular foradada PCF 
 
 
4. TÈCNICA 
 
a mà     MA 
a torn     TO 
a torn lent   TL 
a motlle    MO 
motlle cistelleria MC 
ensamblada   EN 
indeterminada  IN 
 
 
5. DECORACIÓ 
 
acanalada     AC 
aiguada      AG 
aplicació     AL 
aplicació metàl·ica  AM 
aplicació pasta blanca AL 
aplicació pasta roja  AR 
aplicació pedres   AP 
baquetons     BA 
barbotina     BB 
bigoti       BI 

botons     BO 
calada     CA 
cordons digitacions CD 
cordons incisió  CI 
cordons impressió CM 
cordons llisos   CL 
cordons pessigats  CP 
ditada     DI 
esgrafiada    ES 
excisa     EX 
impresa canya/os  IO 
impresa cardial  IC 
impresa cistelleria IL 
impresa digitada  ID 
impresa espàtula  IE 
impresa estampillada NP 
impresa pinta   LL 
impresa punxó  MA 
impresa puntillada MG 
impresa raspatllada MO 
impresa teixit   IT 
impresa ungulada  IU 
impresió fent incisió  IM 
impressions diverses IF 
incisa      IN 
incisa pintada   NP 
llengüeta    LL 
mamellons    MA 
mangra     MG 
motlle     MO 
mugró     MU 
ondulació en vora OV 
perforada    PF 
pessigada    PE 
pintada blanca   PB 
pintada negra   PN 
pintada roja   PR 
pintada roig-marronós PM 
polícroma    PP 
pseudoexcisa   PS 
rodeta     RO 
vernís roig    VR 
 
6. PASTA 
 
grollera    GO 
grollera oxidada GO 
grollera reduïda GR 
grollera mixta  GM 
acurada oxidada AO 



 

 

acurada reduïda  AR 
acurada mixta   AM 
acurada bescuitada AB 
grollera bescuitada GB 
bescuitada    BE 
caolinítica    CA 
 
 
7. ACABATS 
 
allisat     AL 
allisat amb fang  AF 
arenós     AR 
brunyit     BR 
encastació de fang EF 
engalbat     EN 
esmaltat     EM 
espatulat    ES 
estriat     ET 
marques terrisser  MT 
pàtina cendrosa  PC 
pentinada    PE 
pintat      PI 
rugós      RU 
strice      ST 
vernissat    VE 
vidrat      VI 
 



 

 

METALL 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
20000 indeterminat 
20001 bronze 
20002 ferro 
20003 plata 
20004 or 
20005 plom 
20006 aleacions diverses 
20007 altres metalls 
20008  coure 
 
 
2. FORMA 
 
agulla      AGU 
agulla de cap    AGC 
alabarda      ALB 
àncora      ANC 
anell       ANL 
anella      ANE 
arracada      ARR 
arreus de cavall   ARC 
artefacte indeterminat ATI 
ast        AST 
bala       BAL 
barra       BRR 
bola/boleta     BLT 
bomba      BOM 
botó       BOT 
braçalet      BRA 
braser      BRS 
cadena      CAD 
clau       CLA 
dena       DEN 
destral      DRT 
diadema      DMA 
didal       DID 
elements de carro   ECR 
elements religiosos  ERE 
enformador     ENF 
escarpa      EPA 
escòria      ESR 
escultura     ESC 
escut       EST 
espasa      ESP 
falcata      FAL 
fíbula indeterminada FBI 

fíbula anular      FAN 
fíbula d’apèndix caudal   FAC 
fíbula de bucla     FBU 
fíbula de naveta     FNA 
fíbulade pivot      FPV 
fíbula doble ressort    FDR 
fíbula indígena de colze  FIC 
fígura antropomorfa    FAN 
fígura zoomorfa     FZM 
fil/frag. riscle/anell/braçalet FFR 
frontissa        FTS 
ganivet        GNV 
gerra         GER 
globelet        GOB 
llingot        LIN 
mirall        MRL 
moneda        MON 
pectoral        PEC 
penjant        PJA 
pinces        PNC 
placa         PLC 
pondius        PON 
punta fletxa      PFL 
punta llança/javelina   PLJ 
punxó        PNX 
punyal        PNY 
serra         SER 
sivella        SIV 
vas         VAS 
xinxeta        XIN 
 
 
3. TÈCNICA 
 
forja   FJ 
fosa   FS 
cisellar  CS 
repussar  RP  
calat   CL 



 

 

VIDRE 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
30000 vidre 
30001 pasta vítrea 
30002 cristall 
30003 escòria 
 
 
2. DEFINICIÓ DEL FRAGMENT 
 
sense forma    SF 
sense definir    SD 
perfil sencer    PS 
vora       VO 
nansa       NA 
arrencament de nansa AN 
coll       CO 
carena      CR 
llavi       LL 
fons       FO 
peu       PE 
pivot       PI 
bec       BE 
pom/agafador    AG 
escòria      ER 
boca       BO 
 
 
3. FORMA 
fragment no definit  VIN 
ampolla      AMP 
amforisc      VAR 
barreta      BAR 
bol       BOL 
camafeu      VCS 
copa       COP 
dena       DEN 
element construcció  VEC 
element d’ús funerari VEF 
element d’ús personal VEP 
flascons      VFL 
gerra       GER 
plat       PAT 
plata       PLA 
setrill       SET 
ungüentari     UGU 
vas       VAS 
 

 
4. TÈCNICA 
 
realització no definida   VIN 
vidre-mosaic      AMP 
motlle decorat      VAF 
motlle baix relleu     MB 
motlle volum rodó    MR 
poliment       VL 
tallat         VT 
gravat        VG 
amb aplicacions     VA 
fondi d’or       VO 
pintat         VP 
bufat         VG 



 

 

MATERIAL LÍTIC 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
40000 indeterminat 
40001 sílex 
40002 quars 
40003 jaspi 
40004 granit 
40005 arenisca 
40006 volcànic 
40007 micaesquisto 
40008 caliça 
40009 marbre 
40010 alabastre 
40011 conglomerat 
40012 travertí 
40013 pissarra 
40014 pedres precioses 
40015 minerals 
40016 fòssils 
40017 rierencs 
40018 calcària 
 
 
2. FORMA 
 
pedra tallada no retocada ascla  ASC 
pedra tallada no retocada fulla  FLL 
pedra tallada no retocada rebuig  REB 
nucli fragmentat       FNU 
nucli amb còrtex       NCO 
nucli sense còrtex      NSC 
pedra retocada perforador    PFD 
pedra retocada gratador     GRA 
pedra retocada rascadora    RAS 
pedra retocada làmina de dors  LDO 
pedra retocada làmina retocada  LRE 
pedra retocada punta de dors   PDO 
pedra retocada punta (retoc simple) PUN 
pedra retocada geomètric    GEO 
pedra retocada denticulat    DNT 
pedra retocada truncadura    TRU 
pedra retocada punta de fletxa  PFL 
pedra retocada osca      OSC 
pedra polida cisell      CIS 
pedra polida destral      DTA 
allisador          ALS 
àncora          ANC 
 

 
 
 
anell        ANE 
artefacte indeterminat  ATI 
artefacte no defini   ATD 
baix relleu      BAR 
bala        BAL 
bola        BLA 
braçalet       BRA 
braçalet d’arquer    BÇA 
cassoleta      CTA 
dena        DEN 
enformador      ENF 
escultura      ESC 
figura zoomorfa    FZM 
figura antropomorfa   FAN 
gresol       GES 
inscripció      INS 
mà de molí      MMO 
molí barquiforme    MBA 
molí (roda)      MOL 
morter       MOR 
motlle de fundició   MFU 
peça circular foradada  PCF 
peça circular no perforada PCN 
pedestal       PED 
penjant       PJA 
placa        PLC 
placa decorada    PDC 
placa foradada     PFD 
punyal       PNY 
sarcòfag       SAR 



 

 

MATERIALS CONSTRUCCIÓ 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
50000 alabastre 
50001 arenisca 
50002 elements ceràmics 
50003 estuc/arrebossat 
50004 fusta 
50005 ímbrex 
50006 indeterminat 
50007 maó 
50008 marbre 
50009 morter 
50010 mosaic 
50011 tessel·les 
50012 opus signinum 
50013 pintura/estuc pintat 
50014 rajoles 
50015 tegula 
50016 tegula “mammata” 
50017 tegula de suports 
50018 terracotes 
50019 tovots/tapial 
50020 cornisa 
50021 columna 
50022 capitell 
50023 carreu 
50024 antefix 
50025 canonada 
50026 gàrgola 
50027 tubuli 
50028 teula vidrada 
50029 teula 
50030 rajola blanca i blava (XVI) 
50031 rajola blanca i blava moderna  
(XVII-XVIII) 
50032 rajola polícroma (XVIII- XIX) 
50033 rajola polícroma anterior (XVIII) 
50034 rajola banca i blava anterior (XVIII) 
50035 canaló 
50036 motllura 
50037 rajola vidrada 
50038 totxana 
 
 



 

 

MATÈRIA ORGÀNICA 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
60000 matèria orgànica general 
60001 os 
60002 ivori 
60003 closca 
60004 fusta treballada 
60005 teixit 
60006 cuiro 
60007 vegetals 
60008 paper 
 
60050 restes antropològiques 
60051 macrofauna 
60052 microfauna 
60053 fauna aquàtica 
60054 malacofauna 
60055 fusta no treballada 
60056 carbó 
60057 granes 
60058 fauna terrestre no definida 
 
 
2. FORMA 
 
agulla         AGU 
agulla de cap agulla o punxó  AGC 
ampolla         AMP 
anell          ANE 
aplic          APL 
artefacte d’os/petxina/ibori  OPI 
artefacte no definit     AND 
beiana         BEI 
bossa          BSA 
botó          BOT 
braçalet         BRA 
caixa          CXA 
calçat          CÇA 
cistell         CTL 
cistelleria        CIS 
corda          CDA 
corn tallat        COT 
cullera         CUL 
cullereta tocador      CUT 
dau          DAU 
dena          DEN 
dent decorada       DTD 
dent perforada       DTP 

diari        DIA 
enformador      ENF 
espàtula       ESP 
falange decorada    FLD 
figura antropomorfa   FAN 
figura zoomorfa    FZM 
fitxa de joc      FIJ 
frontissa       FTS 
fus        FUS 
fusta frag. indet.    FFI 
fusta construcció naval  FCO 
fusta construcció    FCN 
ganxet       GAN 
mànec       MEC 
marcador      MCD 
penjant       PJA 
petxina frag. polida   POP 
pinta        PNT 
polidor       PUL 
punta fletxa     PFL 
punxó       PNX 
punyal       PNY 
raspall       RAS 
resquill apuntat    RQA 
sabates       SAB 
tapadora       TAP 
teixit        TXI 
ullal porc sengñar tallat  UPS 
 
 
3. TÈCNICA 
 
matèria prima sense modificar   MPS 
matèria prima en procés de fabricació MPF 
matèria prima modificada     MPM 



 

 

MOSTRES PER A ANÀLISIS 
 
70000 terra 
70001 morter 
70002 pedra 
70003 metall 
70004 carbó (anàlisi antracològica) 
70005 pol·len 
70006 granes 
70007 llavors 
70008 carbó (C14) 
 



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. AVINGUDA PARAL·LEL 60, CARRER NOU DE LA RAMBLA 108,
PLAÇA RAQUEL MELLER, TEATRE ARNAU. CODI: 092/18

1 14003 PE CO TO AO PI305

2 15000 PS TPT MA AO305

8 15000 PE TPT MA AO305

1 50014 AR

Rajol

305

1 50031 AO PI VI

Rajol, en blanc i blau cel, sense decoraió definida

305

1 60051305

2 14102 SF PAT TO AO PI VI VI305

1 14103 NA EOR TO AO PI VI VI

Orelleta triangular lobulada, motiu Telese Comte, pg100 nº8 (1600-1635)

305

1 14104 VO PAT TO AO PI VI VI

Motiu línia a la voraformant cercles concèntrics amb branquilló de volutes , Teles
Comte pg 89, nº41)305

1 14104 VO PAT TO AO PI VI VI305



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. AVINGUDA PARAL·LEL 60, CARRER NOU DE LA RAMBLA 108,
PLAÇA RAQUEL MELLER, TEATRE ARNAU. CODI: 092/18

1 14104 SF PAT TO AO PI VI VI305

2 14100 SF PAT TO AO VI VI305

13 14100 SF FIN TO AO VI VI305

2 14100 FO PAT TO AO VI VI305

6 14100 FO ESC TO AO VI VI305

4 14100 VO PAT TO AO VI VI305

10 14100 VO ESC TO AO VI VI305

4 14100 NA EOR TO AO VI VI305

6 14002 FO FIN TO AO305

3 14002 SF FIN TO AO305



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. AVINGUDA PARAL·LEL 60, CARRER NOU DE LA RAMBLA 108,
PLAÇA RAQUEL MELLER, TEATRE ARNAU. CODI: 092/18

1 14003 PE COP TO AO VI

Verd-marró fosc

305

1 14003 AN GER TO AO VI

Melat

305

1 14003 VO PAT TO AO VI VI

Melat, marró

305

1 14003 VO GIB TO AO VI305

3 14003 VO SEV TO AO VI305

3 14003 SF FIN TO AO VI

Melat-verd

305

2 14003 SF FIN TO AO VI

Marró clar

305

1 14003 SF FIN TO AO VI

Verd fosc

305

1 14003 SF FIN TO AO VI

Marró

305

3 14201 VO PAT TO AO PI PI VI VI305



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. AVINGUDA PARAL·LEL 60, CARRER NOU DE LA RAMBLA 108,
PLAÇA RAQUEL MELLER, TEATRE ARNAU. CODI: 092/18

1 14201 VO PAT TO AO PI PI VI VI

Motui interior floral, mtiu central ocell / Motiu exterior línes formant cercles concèntrics

305

1 14208 SF PAT TO AO PI VI VI305

1 14208 VO ESC TO AO PI PI VI VI

Decoració pintada quasi perduda

305

1 14103 VO PAT TO AO PI VI VI

Orla de la ditada

805

1 14103 FO ESC TO AO PI VI VI

Motiu central ratlles creuades formant quadrants i línes de cercles concèntrics

805

1 14103 VO PAT TO AO PI VI VI

Possible orla de palma triple i esglaons.

805

1 14100 FO ESC TO AO VI VI805

1 14208 SF FIN TO AO PI VI VI305

1 14002 SF FIN TO AO305

1 14002 VO PAT TO AO305



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. AVINGUDA PARAL·LEL 60, CARRER NOU DE LA RAMBLA 108,
PLAÇA RAQUEL MELLER, TEATRE ARNAU. CODI: 092/18

1 14005 SF FIN TO AR109

1 14003 SF FIN TO AO VI

Marró, línia en groc

506

1 14103 SF FIN TO AO PI VI VI506

1 15000 PS TPT MA AO405

1 14003 VO PAT TO AO VI

Melat

405

1 14002 SF FIN TO AO

Melat

405

1 15000 SF TPT MA AO405

1 14100 SF ESC TO AO VI VI405

1 50034 VI504

1 50014 VI

Verd

504



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. AVINGUDA PARAL·LEL 60, CARRER NOU DE LA RAMBLA 108,
PLAÇA RAQUEL MELLER, TEATRE ARNAU. CODI: 092/18

2 14002 SF FIN TO AO504

2 14003 SF FIN TO AO VI

Marró

504

1 14003 VO PAT TO AO VI

Marró, decoració puntejada en groc

504

1 14103 SF PAT TO AO PI VI VI

Possible orla butifarra o salsitxa

504

1 14003 AR GER TO AO VI512

3 14002 SF FIN TO AO603

1 14003 SF FIN TO AO VI

Verd

603

1 14003 VO FIN TO AO VI

Marró, regalims externs i pàtina fumada

603

1 14100 NA EOR TO AO VI VI603

1 14201 NA EOR TO AO PI VI VI205



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. AVINGUDA PARAL·LEL 60, CARRER NOU DE LA RAMBLA 108,
PLAÇA RAQUEL MELLER, TEATRE ARNAU. CODI: 092/18

1 14100 VO PAT TO AO VI VI205

2 14003 SF FIN TO AO VI

Marró

205

1 14002 PE FIN TO AO205

1 15000

Canalització

1305

1 15000 PE TPT MA AO1305

1 14201 VO PAT TO AO PI PI VI VI1305

1 14201 VO PAT TO AO PI VI VI1305

1 14201 VO ESC TO AO PI VI VI1305

1 14002 SF FIN TO AO1305

1 14005 SF FIN TO AR1305



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. AVINGUDA PARAL·LEL 60, CARRER NOU DE LA RAMBLA 108,
PLAÇA RAQUEL MELLER, TEATRE ARNAU. CODI: 092/18

1 14003 SF FIN TO AO VI

Melat

1305

1 14003 NA FIN TO AO VI VI

Melat

1305

1 14003 SF FIN TO AO VI

Verd

1305

1 14103 FO PAT TO AO PI VI VI

Blau i groc

1305

1 14003 BR SF TO AO VI

Verd fosc

1207

1 14002 VO FIN TO AO1207

1 14005 NA FIN TO AR1207

1 14003 AN FIN TO AO VI VI

Melat

1207

1 14003 VO GIB TO AO VI

Melat

1207

1 14003 SF FIN TO AO VI

Verd

1207



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. AVINGUDA PARAL·LEL 60, CARRER NOU DE LA RAMBLA 108,
PLAÇA RAQUEL MELLER, TEATRE ARNAU. CODI: 092/18

1 14102 PS EOR TO AO PI VI VI1207

1 14102 FO FIN TO AO PI VI VI1207

1 14100 PS POT TO AO VI VI403

1 14003 FO FIN TO AO VI

Marró

403

1 14100 SF FIN TO AO VI403

2 14003 VO FIN TO AO VI VI

Marró

403

1 14003 SF FIN TO AO VI VI

Melat

403

1 14003 SF FIN TO AO VI

Fons groc, decoracio en marró

403

1 10303 SF FIN TO AO PI VI VI

Segell il·legible

403

1 14003 BR FIN TO AO VI

Marró

403



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. AVINGUDA PARAL·LEL 60, CARRER NOU DE LA RAMBLA 108,
PLAÇA RAQUEL MELLER, TEATRE ARNAU. CODI: 092/18

1 14100 SF PAT TO AO VI VI403

1 14100 SF ESC TO AO VI403

4 14100 SF FIN TO AO VI VI405

1 14100 VO PAT TO AO VI VI405

4 14100 FO FIN TO AO VI VI405

1 14100 PS PAT TO AO VI VI405

1 14100 NA EOR TO AO VI VI405

1 14201 SF FIN TO AO PI PI VI VI405

1 14104 VO PAT TO AO PI VI VI

Orla de branquilló de volutes.

405

1 15000 PS TPT MA AO405



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. AVINGUDA PARAL·LEL 60, CARRER NOU DE LA RAMBLA 108,
PLAÇA RAQUEL MELLER, TEATRE ARNAU. CODI: 092/18

1 50031405

1 14002 SF FIN TO AO405

1 14003 SF FIN TO AO VI

Marró

405

1 14003 SF FIN TO AO VI VI

Verd

405

1 14003 VO COS TO AO IN VI VI

Verd. EEcoració de línies ondulades a la vora, i segon registre de meandres.

405

1 14003 VO PAT TO AO VI

Marró

405

1 14005 VO FIN TO AR VI

Verd.

405

1 14005 PS SEV TO AO VI

Marró

405

1 15000 PS TPT MA AO407

1 50032407



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. AVINGUDA PARAL·LEL 60, CARRER NOU DE LA RAMBLA 108,
PLAÇA RAQUEL MELLER, TEATRE ARNAU. CODI: 092/18

1 14001 VO OLL TO GO407

1 14005 SF FIN TO AR407

2 14002 SF FIN TO AO407

1 14002 PE FIN TO AO407

1 14002 NA FIN TO AO407

2 14003 SF FIN TO AO VI

Marró

407

1 14003 SF PAT TO AO VI

Marró

407

1 14002 PS ESC TO AO407

1 14100 NA EOR TO AO VI VI407

1 14100 VO FIN TO AO VI VI407



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. AVINGUDA PARAL·LEL 60, CARRER NOU DE LA RAMBLA 108,
PLAÇA RAQUEL MELLER, TEATRE ARNAU. CODI: 092/18

1 14102 VO PAT TO AO PI VI VI407

1 14103 SF FIN TO AO PI VI VI407

1 15000 FO BIB TO AO PI VI VI

Blava de barcelona, presenta decoració geomètrica de ínies en blau creuades a la
base de la cassoleta. Presenta l'arrencament de l'embocadura.407

2 14100 SF FIN TO AO VI VI407

3 14100 FO FIN TO AO VI VI407

2 14201 VO FIN TO AO PI PI VI VI407

1 14201 FO FIN TO AO PI VI VI407

1 14201 SF FIN TO AO PI PI VI VI407

2 15000 PS TPT MA AO706

1 14003 FO FIN TO AO VI

Melat

706



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. AVINGUDA PARAL·LEL 60, CARRER NOU DE LA RAMBLA 108,
PLAÇA RAQUEL MELLER, TEATRE ARNAU. CODI: 092/18

1 14003 PE FIN TO AO VI

Marró

706

1 14003 SF FIN TO AO VI

Melat

706

1 14002 SF FIN TO AO706

2 14003 VO GIB TO AO VI

Melat

706

1 14003 VO GIB TO AO VI VI

Marró

706

1 14003 VO FIN TO AO VI

Verd

706

1 14201 FO PAT TO AO PI VI VI706

1 14100 FO PAT TO AO VI VI706

1 14002 NA GER TO AO PI

Grup de 4 línies formant ondulacions

706

1 14002 FO FIN TO AO706



Def.
Fragm.Núm. Frag. Class. Tipo.Tècnica Pasta Int. Ext. Int. Ext. ObservacionsCronologiaU.E.

Decoració Acabats

INVENTARI DE MATERIAL ARQUEOLÒGIC. AVINGUDA PARAL·LEL 60, CARRER NOU DE LA RAMBLA 108,
PLAÇA RAQUEL MELLER, TEATRE ARNAU. CODI: 092/18

1 14104 VO PAT TO AO PI VI VI

Orla de volutes contraposades i roda de carreta

706

1 14103 VO EOR TO AO PI VI VI

Registre d'esses

706

1 14107 PS PAT TO AO PI VI VI706



Memòria dels resultats de la intervenció arqueològica preventiva efectuada a l’Avinguda del Paral·lel, 60 / carrer Nou de la Rambla, 
108 / plaça Raquel Meller. Teatre Arnau, Barcelona. Codi 092/18 
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PLANTA I SECCIÓ CALA 2 - CALA 16

FULL:

DATA:
NOM:

INTERVENCIÓ:

ESCALA NUMÈRICA I GRÀFICA:

Original DIN-A3

ARQUEÒLEG DIRECTOR:

PLANIMETRIA:

1:20

1 m
0

SETEMBRE 2018
4

ALEX MORENOANNA BORDAS

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL TEATRE ARNAU.
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Cales arqueològiques

ORIGINALS DIN-A3

±

Cota vermella: Construcció
Cota negre: Terreny
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SECCIÓ TIPUS MURALLA. SEGONS
CARTOGRAFIA DEL LEVER-NIVELÉ
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ALEX MORENOANNA BORDAS

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL TEATRE ARNAU.

CODI 092/18

TEATRE ARNAU

PERFIL ACTUAL

PERFIL 1825-1827

MU
RA

LL
A

TEATRE ARNAU

NIVELL ACTUALAVINGUDA DEL PARAL·LEL

CARRER NOU DE LA RAMBLA



Memòria dels resultats de la intervenció arqueològica preventiva efectuada a l’Avinguda del Paral·lel, 60 / carrer Nou de la Rambla, 
108 / plaça Raquel Meller. Teatre Arnau, Barcelona. Codi 092/18 

 

 

 

 




