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2. INTRODUCCIÓ 

 

El dia 27 d’octubre de 2020 es va iniciar la intervenció arqueològica al Carrer Sant 

Antoni Mª Claret, davant de la tàpia exterior del recinte històric de l’hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau de Barcelona. Aquest indret s’inclou en una Zona d’Interès Arqueològic 

per varis motius de tan de caire històric com arqueològic. En primer lloc es tracta d’un 

projecte modernista de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner que es va iniciar el 1901 

i que es desenvolupar fins els anys 30 del mateix segle. Aquest conjunt està  declarat 

Monument Històrico-Artístic d’interès Nacional, Cat. A, cap.I, R.D 1719/1978 19-5, BOE 

18-7-1978, inclòs al Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic de la Ciutat de 

Barcelona ( fitxa núm.716). A la vegada el recinte històric està protegit pel Pla Especial 

d’Ordenació de l’hospital de la Santa Creu i Sant Pau, aprovat el 18 de setembre de 

1996; i es va declarar el 1997 “Patrimoni de la Humanitat” per la UNESCO. Per tot això, 

el conjunt està inclòs al Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg 

del Districte 7; núm. d’element 110. 

En segon lloc, i dins de l’àmbit arqueològic, les recents intervencions 

arqueològiques dutes a terme en alguns pavellons i vials han posat al descobert diverses 

estructures arqueològiques. Així al vial entre els pavellons de Sant Rafael i Sant Leopold 

i Sant Salvador es van localitzar tres enterraments i estratigrafia d’època romana, així 

com una sitja excavada al subsòl, probablement d’època ibèrica,  a més a més de restes 

d’estructures més modernes, segle XVII, relacionades amb antigues masies1. 

Per últim, en tercer lloc, a prop de la zona de intervenció podria documentar-se un 

dels refugis antiaeris que van ser construïts en el context de la Guerra Civil (1936-1939) 

per protegir la població civil dels bombardejos feixistes i dels quals majoritàriament 

només se’n coneix la seva ubicació aproximada i alguna part dels seus recorreguts. 

A Barcelona, el Servei de Defensa Passiva Antiaèria depenent de l’Ajuntament, 

en primer lloc, i la Junta de Defensa Passiva de la Generalitat, posteriorment, van portar 

                                                            
1 Isabel Pereira Hernández, 2010; Daniel Vázquez Álvarez, 2009 
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a terme un projecte per salvaguardar els edificis emblemàtics i subvencionaren al voltant 

d’un centenar de refugis. La resta, casi 1300, es varen començar a excavar de forma 

auto-organitzada i auto-finançada per iniciativa civil, configurant un autèntic moviment 

social sense precedents. 

Els refugis antiaeris són espais soterrats, amb un o més accessos en la via pública 

i diversos espais en el seu interior. Aquells planificats per l’Ajuntament eren dissenyats 

com a medis de defensa passiva amb la vocació d’ésser reaprofitats com a trams de 

clavegueram, banys públics, magatzems, sales de lectura i altres usos. 

La majoria de refugis veïnals tenien un caràcter provisional i efímer. La seva 

construcció es deuria al treball abnegat de civils no militaritzats, vells i, sobretot, dones i 

nens. Varen començar als barris amb una gran tradició associativa i sense comprometre 

els fonaments dels edificis, com per exemple a les places públiques. 

Segons la informació recollida a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament de Barcelona 

propers a la zona del projecte s’hi localitzen els següents: 

• Refugi núm. 08374 Carrer Dos de Maig 

Es coneix l’existència d’aquest refugi pel llistat de refugis antiaeris del 16 de juliol 

de 1938 publicat a l’Atles dels Refugis de la Guerra Civil espanyola a Barcelona publicat 

per l’Ajuntament de Barcelona i CLABSA. En no tenir més documentació de l’estructura 

defensiva, ja sigui de l’època o fruit d’intervencions de documentació posterior, no es pot 

aportar més informació 

 Per a totes aquestes raons la realització de les obres es trobava supeditada a una 

intervenció arqueològica prèvia, d’acord amb la normativa municipal i general en matèria 

patrimonial. Aquesta intervenció ha estat duta a terme per l’arqueòloga Anna Bordas per 

encàrrec de l’empresa ÀTICS, SL, i s’ha desenvolupat del 27 al 28 d’octubre del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



Memòria de la intervenció arqueològica al carrer Sant Antoni Mª Claret 167-171, 
Barcelona. Codi: 070/20 

 

3. MOTIUS DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA 

 La intervenció arqueològica venia motivada per les obres d’adequació  i millora de la 

xarxa d’aigües del tram ubicat al carrer Sant Antoni Mª Claret entre els números 167-171, 

per part d’Aigües de Barcelona (Projecte 000000000843459). La rasa a practicar es situa 

al costat de la tàpia del recinte, entre l’accés davant del pavelló de Sant Salvador i la 

façana de l’Església, amb una llargada aproximada de 36 m. Cabia la possibilitat d’afectar 

part de l’estructura arquitectònica del recinte.  

 

4. ENTORN GEOLÒGIC I GEOGRÀFIC. 

 

4.1 Entorn geogràfic. 

La intervenció arqueològica s’ubica dins del Pla de Barcelona, una de les unitats 

morfològiques que configuren el territori, anomenat Barcelonès, que s’estén des de la 

costa mediterrània a la Serralada Litoral, concretament entre el tram de la serra de 

Collserola i els estrets de Martorell i de Montcada, per on els rius Llobregat i Besòs 

respectivament van a sortir a la mar amb la formació des seus deltes. D’aquesta manera 

el territori presenta dos elements morfològics clars: la serra de Collserola i la plana. 

 

La Serra de Collserola, horst composat per materials granítics i esquistosos, està 

limitat al nord pel Vallès (Sector central de la Depressió Prelitoral), a llevant pel Turó de 

Roquetes (Besòs), al Sud pel Turó de Valldaura i a l’oest pel Llobregat. Presenta unes 

altituds molt moderades, entre els 300 i 500 metres, 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 (399m). 

La 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 

                                                            
2 PALET, 1994 
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El Pla de Barcelona es troba obert al mar i limitat per la Serralada Litoral i al sud 

per la falla que segueix arran de mar des del Garraf i el turó de Montjuïc (que és el punt 

més elevat, 173 m s.n.m.) 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’Astruc, de Jovellanos. . A partir d’aquest esglaó 

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 s.n.m. i amb una pendent del 4%  i que està formada per el 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 alꞏluvial, 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 línea de costa avancés, anirien 

desapareixent. 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 distingeixen petits turons arran de mar3 que tenen el seu 

origen en els plegaments de dipòsits marins del miocè i el pliocè. És el cas de la 

muntanya de Montjuic, del turó dels Ollers, pel sector dels carrers d’Escudellers i Nou de 

Sant Francesc, de les Falzies on es localitza l’antiga Llotja, i com no el Tàber on 

s’assentava la ciutat romana. El constant avanç de la línea 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 encerclant 

aquests turons, passant a formar part de terra ferma. 

                                                            
3 PALET 1994, AA.VV. 1984 
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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 travessar les Serralades Litorals. 

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

avingudes, depenent en 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 arrosseguen 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 

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 configurarien la riera de Magòria o 

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

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

Valldonzella que neix a la zona de Sarrià; cap a 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 

Montjuïc 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.  

                                                            
4 PALET 1994 
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 sector nord: 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 del poblament de Barcelona objecte 

d’adequacions, desviaments, canalitzacions etc., per tal de fer viable l’espai urbà, com 

és el cas de l’àrea d’intervenció del projecte que ens ocupa. Situada al districte de Ciutat 

Vella de la ciutat de Barcelona (Barcelonès), concretament al barri de La Ribera. S’ha 

caracteritzat, des de l’antiguitat, per ser un espai creuat per diverses rieres, com la de 

Merdançà o Sant Joan. Així doncs, juntament amb la poca altitud, es tractava bàsicament 

d’una zona d’aiguamolls, poc apte per l’hàbitat o l’activitat agrícola 

Referent al terme municipal de Barcelona arriba a una extensió de 1.754.900 h  i 

s’estén a la costa mediterrània en una plana de 5 Km d’amplada limitada al NW per la 

Serra de Collserola, entre els sectors deltaics del Llobregat i el Besòs. La seva funció de 

capital sempre ha estat afavorida per la situació geogràfica d’aquesta plana, on 

conflueixen els dos grans eixos de comunicació que travessen en direcció N-S la 

Catalunya Central (el Llobregat i l’eix Besòs – Congost –Ter).  

En aquesta plana completament urbanitzada destaquen varies zones clarament 

diferenciades. El nucli antic que correspon a la primitiva ciutat romana damunt del Mont 

Tàber (15 metres) proper al mar. Desprès, el nucli de Montjuïc al sud, que s’aixeca 

suaument al pla i que cau bruscament sobre el mar fent-se inexpugnable el seu accés 

des de aquesta posició. A la vegada, tenim els ravals més pròxims que s’originaren 

entorn aquests nuclis. Per últim, està tota una sèrie de nuclis poblacionals que emergits 

fora muralles  acabaran essent absorbits per la ciutat en una de les seves dues 

importants crescudes (les muralles del S. XIII o l’expansió del S. XIX amb la creació de 

l’ Eixample). 

4.2.   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 que domina a la serra de Marina, on el trobem alterat pel clima mediterrani i 
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se’l coneix com a sauló5. Al costat del Vallès, cap a Montcada i Olorda, la serralada 

presenta formacions de calcàries devòniques que són objecte d’explotació per empreses 

cimenteres.  

Els materials del Secundari venen definits per les calisses dolomítiques, 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-gris6. 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 i que l’autor SOLÉ7 va diferenciar dues unitats : 

 la plataforma superior que s’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. El substrat està 

constituït per 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”. 

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

a la línia de costa. Està composta 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-la com un procés cíclic. Sembla que allà on l’efecte dels torrents no ha 

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

                                                            
5 PALET, 1994 
6 PALET, 1994, p. 46-47 
7 SOLÉ, 1963, p.23 
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mateix ordre i que és repeteix cíclicament unes tres vegades. Per aquest motiu se’l 

coneix com “tricicle”. Aquests nivells són de baix a dalt 8: 

.- argiles vermelles de procedència colꞏluvial i que seria la conseqüència d’un sòl 

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

fase humida i un altra de seca. 

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

clima sec i fred 

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

calcàries, les quals s’haurien format en períodes de transició entre els dos climes 

anteriors, és a dir, més humit que durant el loess perquè hi hagués circulació de carbonat 

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

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

produint formacions alꞏluvials i colꞏluvials de llims i argiles poc consolidades, la qual cosa 

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

 

5. MARC HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC 

  5.1 Història de l’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau9 

L’Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau es troba actualment ubicat,  entre el 

carrer de Sant Antoni M Claret, 167-171 / carrer de Sant Quintí, 55-95 / carrer del Mas 

Casanovas, 70-90 / carrer de Cartagena, 334-372, al districte d’Horta - Guinardó de la 

ciutat de Barcelona. Es tracta d’un edifici projectat per l’arquitecte Lluís Domènech i 

Montaner l’any 1901 i que va ser construït entre el 1902 i 1930. En la seva construcció 

es poden dividir dos fases: la primera dirigida pel propi Domènech i Montaner (1902-

1913) que consta de tretze edificis modernistes; i la segona que va ser duta a terme pel 

seu fill Pere Domènech i Roura (1920-1930) que consta de sis edificis i d’altres 

edificacions posteriors. 

 

                                                            
8 SOLÉ, 1963, p.29-31 
 
9 MALLORQUÍ, O.; VALDENEBRO, R. (2006). 
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És considerada una de les obres més importants i rellevants de l’arquitectura del 

modernista català. Per aquest motiu, aquest conjunt va ser declarat Monument 

Historicoartístic d’interès Nacional, Cat. A, cap.I, R.D 1719/1978 19-5, BOE 18-7-1978, 

inclòs al Catàleg del Patrimoni Arquitectònic Històrico-Artístic de la Ciutat de Barcelona 

(fitxa núm.716). A més a més el recinte històric està protegit pel Pla Especial d’Ordenació 

de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, aprovat el 18 de setembre de 1996. Per últim, 

es va declarar “Patrimoni de la Humanitat” per la UNESCO, en la reunió del dia 04 de 

desembre de 1997. Es troba inclòs al Pla Especial de Protecció del Patrimoni 

Arquitectònic i Catàleg del Districte 7; núm. d’element 110. 

  

Els orígens de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau  es remunten cap el final de 

l’edat mitjana. A principis del segle XV, el nombre d’habitants de la ciutat comtal feia 

patent la necessitat de la creació d’un gran centre hospitalari que donés cabuda a un 

gran nombre de pacients. Així, cap el 1401 es van fusionar sis hospitals de la ciutat. 

Aquest fet va desembocar en l’acord entre el Capítol Catedralici i el Consell de Cent de 

Barcelona per construir un nou hospital, el de la Santa Creu. Aquest hospital va estar 

dirigit per la MIA (Muy Ilustre Administració) que estava integrat per dos canònics de la 

catedral de Barcelona i dos membres del Consell de Cent. La gestió corresponia a un 

Prior, el qual sempre era sacerdot.  

 

Aquest edifici es va alçar en l’actual barri del Raval, on anteriorment havia estat 

l’hospital del canonge Colom. Es va començar a construir cap el 17 d’abril de 1401, i va 

esdevenir en un dels paradigmes de l’estil gòtic civil català. No obstant, l’edifici original 

es va anar ampliant, gràcies a les donacions de barcelonins benestants que deixaven 

part dels seus béns a la institució, per tal de poder respondre a les necessitats de la 

població. Malgrat les donacions, els mitjans eren escadussers i es va de recórrer a altres 

vies d’obtenir ingressos per al bon funcionament de l’entitat. Així,  la monarquia va 

concedir-li diversos privilegis des del seu inici. Un d’ells, datat en el mateix any 

fundacional, 1401, va ser concedit per el rei Martí l’Humà. Aquest privilegi va consistir en 

atorgar a la seva administració el dret de construir cases de veïns sobre el Rec Comtal. 

Un altre de significatiu és el “Privilegi de les Comèdies” que Felip II (1527-1598) va 

concedir a l’hospital el 1587, confirmat el 1771 per Carles III mitjançant un Cèdula Reial.  

Amb aquest document es concedia el dret de l’hospital sobre els beneficis de les 

representacions teatrals, els quals servien per mantenir la institució. Aquest privilegi, que 
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va durar fins el 1844, va dur l’administració de l’hospital a edificar el 1603 la Casa de 

Teatre de la Santa Creu en uns terrenys extramurs al Pla dels Ollers. A mitjans del segle 

XIX, es perd aquest privilegi i comencen a proliferar diferents teatres a la Ciutat Comtal, 

el més important d’ells, el Gran Teatre del Liceu, inaugurat el 1847. Davant la 

competència, el teatre de l’hospital va restaurar la seva façana i va passar a dir-se Teatre 

Principal al 1840. Es una mala època per l’hospital ja que el descens dels ingressos i 

l’augment demogràfic va comportar un fort endeutament de la institució. A la vegada, el 

recinte hospitalari s’havia deteriorat i resultava inadequat per cobrir les necessitats de la 

ciutat i atendre un major nombre de malalts. 

 

 Amb el Decret de Nova Planta, l’hegemonia a la MIA (Muy Ilustre Administració) 

va passar a ser del braç religiós, amb la qual cosa l’hospital agafa un caire religiós que 

no agradava a molts dels metges. D’aquesta manera degut a les constants crítiques dels 

metges, a l’incapacitat de l’hospital per ser ampliat en quan a la seva capacitat per 

atendre malalts, ja que cada cop estava més dins del teixit urbà, es va posar en evidència 

la necessitat de crear un nou hospital públic i una facultat de medicina nova, que sobretot 

no estès vinculada a l’església. Així, va néixer l’Hospital Clínic, el qual no es finançaria 

amb diners provinents d’almoines, sinó que  estaria controlat i subvencionat pels 

impostos que destinava el poder polític (municipal o estatal), ja que les noves corrents 

consideraven que l’'assistència sanitària i social era un dret dels pobres i no una 

concessió voluntària.  

 

Per altra banda, a mitjans del segle XIX Barcelona veurà transformada la seva 

fisonomia urbana amb l’enderrocament de la muralla i l’aprovació del Pla Cerdà. A més 

a més les noves tendències de l’època (sobre tot la coneguda com a higienista) 

recomanaven que els hospitals s’instalꞏlessin fora dels nuclis urbans, que s’establís un 

nombre de malalts i llits, i que els edificis reunissin una sèrie de característiques 

relacionades amb la llum, ventilació..... 

 

A finals del segle XIX, concretament el 1896, el banquer Sr. Pau Gil deixa en 

testament aproximadament uns 4 milions de pessetes per tal de construir un nou hospital 

a Barcelona, el qual havia de reunir una sèrie de requisits, però sobre tot seguir el model 

hospitalari de París, el qual malgrat estar finançat amb diners privats era administrat per 

la beneficència municipal. D’aquesta manera era necessari buscar la institució que es 
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faria càrrec de l’hospital un cop construït. Es va oferir a l’ajuntament de Barcelona, el 

qual hi va renunciar desprès d’haver intentat que s’acceptessin certes condicions sense 

èxit. Finalment es va proposar a l’Hospital de la Santa Creu, que el 21 de juliol de 1921 

el va acceptar amb la condició que l’hospital es construís als terrenys propietat seva que 

tenia al municipi de Sant Martí de Provençals, enlloc dels terrenys que els marmessors 

havien comprat al districte de Sarrià.  

 

El projecte es va encarregar a l’arquitecte modernista Domènech i Montaner, el 

qual en aquell moment ja havia dut a terme el centre sanitari “Institut Pere Mata” de Reus. 

En Domènech i Montaner estava al corrent de les noves tendències hospitalàries i havia 

estudiat les diferents solucions que s’estaven realitzant en alguns llocs d’Europa (París, 

Londres, Bèlgica...) que el va dur a proposar un projecte arquitectònic que es basava  en 

pavellons aïllats enllaçats entre si per una galeria subterrània. En total es van definir 48 

pavellons que seguien un mateix patró de disseny i que estarien distribuïts al voltant de 

dos eixos (sud-nord i est-oest) de 50 m d’amplada i que s’ubicaven a les diagonals del 

recinte tancat de l’hospital, dibuixant una creu que seria i és el símbol de l’hospital.  

D’aquests  48 pavellons, 25 serien d’un pis, 11 de dos pisos i 12 destinats a serveis 

diversos. En quant a la seva distribució interna, tots tenien soterrani i estaven 

interconnectats per galeries subterrànies per tal de facilitar el trasllat de personal i malalts 

sense tenir contacte amb l’exterior. Aquestes galeries serien també aprofitades per 

instalꞏlar serveis i conduccions externes. Els únics edificis dissenyats de manera diferent 

eren l’Administració, el de la comunitat religiosa i el d’operacions.  

 

Els pavellons dedicats als malalts estaven compostes per una sala 

d’hospitalització rectangular en el primer pis, que presentava una estructura definida per 

vuit arcs apuntats amb set voltes intermitges, que es sustentaven en pilars entre 

finestres.  En un dels extrems de la nau central, l’arquitecte va dissenyar dos elements 

de planta circular: un dipòsit d’aigua i un espai de servei amb una sala rodona que seria 

destinat a “sala de dia” per rebre als malalts i als seus familiars. A cada planta es va 

disposar una sala independent per al personal sanitari. Pel que fa a la façana principal 

dels pavellons, aquesta es va configurar amb una porta principal d’entrada molt 

ornamentada amb un marc de pedra i decoració floral, mentre la resta del pavelló 

combinaven els maons i pedres. A sobre de la porta es situava com a decoració la figura 
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del Sant que constitueix el patró o patrona del pavelló, que estava ubicat dins d’un 

templet flanquejat per dos pinacles amb ceràmica vidriada als extrems.  

 

L’arquitecte Domènech i Muntaner va contemplar per l’execució de l’obra una 

descripció molt precisa dels materials a utilitzar. Així, els principals materials serien el 

maó, la pedra de Montjuic i en algunes ocasiona la pedra nummulítica de Girona. Però 

també va contemplar l’ús del marbre (de Macael) en algunes escales, les teules àrabs 

vidriades monocromes de diversos colors per poder decorar les teulades, paviments 

hidràulics i ceràmica pels terres i decoracions. 

 

El projecte també contemplava l’espai entre els pavellons, que es definia com a 

zona de jardí amb un camí fent giragonses creant dos espais, un al costat nord del pavelló 

i l’altre al sud del següent. El seu disseny no es va descuidar triant-se també el tipus 

d’arbres i plantes que hi figurarien amb l’objectiu de crear un entorn tranquil i saludable 

pels malalt. També es van contemplar la separació dels pavellons per homes i dones. 

D’aquesta manera, a l’est es situaven els dels homes en els quals se’ls hi va donar nom 

de sants masculins, mentre que a l’oest es situaven els pavellons de dones amb els noms 

de santes o advocacions de la mare de Déu.  Un altre aspecte a destacar és l’aplicació 

de les noves tecnologies destinades a un millor confort i ús de les instalꞏlacions com eren 

la calefacció i la llum elèctrica que es generava al mateix hospital i  el de disposar una 

farmàcia pròpia que estimulés la investigació. 

 

5.2. Intervencions arqueològiques 

Han estat vàries les intervencions practicades al recinte modernista de l’Hospital 

de la Santa Creu i Sant Pau, no obstant les realitzades a prop de la zona motiu d’aquesta 

intervenció són les següents: 

 

Pavelló de Sant Salvador i de Sant Leopold. Aquesta intervenció es va realitzar 

entre el  23 de setembre al 31 de desembre de 200910. El motiu de la intervenció era la 

construcció d'una galeria de serveis entre els dos pavellons que els connectes. Es van 

practicar diverses rases, tant a l’exterior com a l’interior i va permetre documentar  

evidències anteriors a la construcció de l’hospital, que es van englobar en 4 fases 

                                                            
10Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/3192)  
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cronològiques.  Així, a la zona de llevant del pavelló de Sant Salvador i de Sant Leopold, 

es van detectar nivells que contenien ceràmica datable a l’entorn del canvi d’era. L’altra 

fase estava definida per la troballa de tres inhumacions individuals, les quals presentaven 

diferències en el seu ritual funerari i aparentment no semblava que estiguessin 

relacionades. Cronològicament, una tenia un post quem del segle I d.C., mentre que de 

les altres dues únicament es va poder afirmar que eren anteriors al segle XVII. Finalment, 

també es va poder documentar una sitja, amortitzada al segle XIX, en el moment de 

construcció d’un edifici, de la que no es va poder determinar la seva cronologia original. 

 

Pavelló Administració. Intervenció duta a terme entre el 10 d'abril al 26 d'octubre 

de 201211. La intervenció arqueològica es va dur a terme amb motiu de les obres de 

reforma del pavelló de l’Administració i va consistir en l’obertura de diverses rases a 

l’àmbit del dit pavelló. La intervenció va permetre documentar diversos serveis 

contemporanis a l’edifici modernista (canalitzacions i dipòsits), així com també un espai 

d’emmagatzematge d’època ibèrica del qual van excavar-se dues sitges i un pou 

amortitzat entre el segle III i I aC. El tipus de material ceràmic identificat va permetre 

apuntar que es tractaria d’un espai de tipus productiu, probablement amb diverses 

estructures que haurien quedat aterrades en el moment de construir l’actual recinte 

hospitalari.  També es va poder documentar un mur d’època moderna o contemporània 

que testimonia l’existència de construccions a la zona prèvies a l’edificació del complex 

hospitalari. 

  

                                                            
11  Carta Arqueològica de Barcelona (http://cartaarqueologica.bcn.cat/3542)   
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6. METODOLOGIA 

La principal raó de ser de l’arqueologia urbana és l’estudi de l’evolució històrica de la 

ciutat  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  objectiu 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” 

(u.e.) que individualitza els uns dels altres. Cada u.e. 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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7. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS  

 El dia 27 d’octubre es va iniciar la 

intervenció arqueològica que va 

consistir en el control arqueològic de 

la rasa de serveis de la xarxa 

d’aigües que s’havia de practicar per 

tal de soterrar un tub d’aigua que es 

localitzava a l’exterior a tocar de la 

paret de tàpia.  

 La rasa (Ue 1000) es va realitzar 

paralꞏlela a la tàpia i separada 

d’aquesta entre 1 i 1,5 m, per la qual 

cosa l’afectació a l’estructura muraria va ser nulꞏla. La llargada de la rasa va ser de 36 

m, amb una amplada de 0,60 m i amb una 

fondària màxima de 0,80 m. En alguns 

punts es va ampliar per tal de poder 

practicar les connexions amb els trams 

anteriors.  

 La seqüència estratigràfica 

documentada no va aportar cap tipus de 

resta arqueològica o indicis d’estructures 

històriques. Un cop aixecat el paviment de 

llambordes (Ue 1001) de 0,10 m de 

fondària es va documentar una capa 

d’aïllant (Ue 1002) de 0,10 m també de 

fondària que cobria un estrat d’argiles i 

carbonats (Ue 1003) que podria 

correspondre al subsòl natural i que 
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arribava fins a la cota final, 

documentant-se uns 0,60 cm de 

potència. En algunes zones 

concretes i coincidint amb 

anteriors instalꞏlacions de serveis, 

la seqüència estratigràfica es veia 

alterada per retalls farcits amb 

sauló (Ue 1004).  
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8. CONCLUSIONS 

 La intervenció arqueològica duta a terme al carrer Sant Antoni Mª Claret, 167-

171 (070/20) ha donat resultats negatius, ja que no ha aportat cap resta ni evidència 

arqueològica. No obstant, aquests resultats ha de ser emmarcats dins de l’afectació 

realitzada, és a dir, fins la cota a la que s’ha arribat i la zona rebaixada, donat que no es 

descarta que al voltant de l’actuació pugui haver-hi restes arqueològiques. 
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10. REPERTORI ESTRATIGRÀFIC 
 

  



Nom Jaciment/Codi: C/ ST. ANTONI Mª CLARET 167-171, BARCELONA. CODI: 070/20.  1000U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall Definició: Canalització

Cota Superior: 54,02 (en metres) Cota Inferior: 53,20 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Rasa practicada per dur a terme la canalització de la xarxa de serveis

Datació: 2020Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Talla a: 1001-1002-1003

Nom Jaciment/Codi: C/ ST. ANTONI Mª CLARET 167-171, BARCELONA. CODI: 070/20.  1001U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura positiva Definició: Paviment

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris fosc Cota Superior: 54,02 (en metres) Cota Inferior: 53,92 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Paviment de llambordes que es localitza en la vorera on s'ha de practicar la rasa de serveis

Amplada: 0,60 (en metres) Longitud: 36,00 (en metres)

Datació: 2000Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 1002
És tallat per: 1000

Nom Jaciment/Codi: C/ ST. ANTONI Mª CLARET 167-171, BARCELONA. CODI: 070/20.  1002U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició:

Textura: Consistència:

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Cota Superior: 53,92 (en metres) Cota Inferior: 53,82 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Capa de formigó i morter que serveix d'anivellament i aïllant del paviment

Datació:Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Cobreix a: 1003-1004
És cobert per: 1001
És tallat per: 1000



Nom Jaciment/Codi: C/ ST. ANTONI Mª CLARET 167-171, BARCELONA. CODI: 070/20.  1003U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Geològic

Textura: Argil·losorrenca Consistència: Compacta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Taronja Cota Superior: 53,82 (en metres) Cota Inferior: 53,20 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Argiles taronges amb nòduls de carbonat calci

Datació: GeològicFase Cronològica:

És cobert per: 1002
És tallat per: 1000-1005

Nom Jaciment/Codi: C/ ST. ANTONI Mª CLARET 167-171, BARCELONA. CODI: 070/20.  1004U.E.:

Tipus d'U.E.: Estrat/nivell Definició: Farciment

Textura: Gravosa Consistència: Solta

Composició Geològica:

Composició Orgànica:

Composició Artificial:

Color: Gris clar Cota Superior: 53,90 (en metres) Cota Inferior: 53,20 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Sauló que farceix el retall de serveis Ue 1004

Datació:Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

És cobert per: 1002
Farceix a: 1005

Nom Jaciment/Codi: C/ ST. ANTONI Mª CLARET 167-171, BARCELONA. CODI: 070/20.  1005U.E.:

Tipus d'U.E.: Estructura negativa/retall Definició: Canalització

Cota Superior: 53,90 (en metres) Cota Inferior: 53,20 (en metres)

Relacions Físiques:

Interpretació: Rasa practicada per la instal·lació de serveis anteriors

Datació:Fase Cronològica: Època contemporània (XIX-XXI)

Talla a: 1003
És farcit per: 1004
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11. DOCUMENTACIÓ PLANIMÈTRICA 
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