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1.- Antecedents del projecte

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya pretén 

contribuir en la recuperació de la memòria històrica i en la cultura de la 

pau mitjançant el Pla de Fosses. 

L’execució del Pla de fosses es fa mitjançant concurs públic, segons 

el qual l’empresa adjudicatària és l’encarregada de desenvolupar les 

diferents actuacions del projecte, acordades amb la Direcció General de 

Memòria Democràtica. 

El primer contracte, iniciat l’agost del 2017 i executat per l’empresa 

SŧƸŏƣƸÿ��ƣƢǀĪżŧżŃŏÿ�®h܉�ǜÿ�ǿŲÿŧŏƸǭÿƣ�Īŧ�šǀŧŏżŧ�ģĪŧڌڎڌڎ��ÿŰě�ǀŲ�ƸżƸÿŧ�ģĪڏڌڍ��

ÿĜƸǀÿĜŏżŲƫ�ģŏƫƸƣŏěǀŖģĪƫ�ĪŲ�ģŏǜĪƣƫĪƫ�ŧżĜÿŧŏƸǭÿĜŏżŲƫ�ģĪڕڐ��ŰǀŲŏĜŏƠŏƫ�ģĪ�

Catalunya. Aquestes actuacions es corresponen amb un ample ventall 

de disciplines: estudis històrics preliminars, recollides de restes en su-

perfície, prospeccions i excavacions arqueològiques, estudis antropolò-

ŃŏĜƫ�ŏ�ĪƫƸǀģŏƫ�ŃĪŲĹƸŏĜƫ�/Ų�łǀŲĜŏŽ�ģĪ�ŧÿ�ŧżĜÿŧŏƸǭÿĜŏŽ�ƫܹŊÿŲ�ģǀƸ�ÿ�ƸĪƣŰĪ�ǀŲ�ż�

més tipus d’actuacions.

El nou contracte, adjudicat també a l’empresa Iltirta Arqueologia 

SL, s’inicià l’agost del 2020, i es preveu que tingui una durada de 2 anys, 

ÿŧ�ŧŧÿƣŃ�ģĪŧƫ�Ƣǀÿŧƫ�Īƫ�ƣĪÿŧŏƸǭÿƣÿŲ�ģŏǜĪƣƫĪƫ�ÿĜƸǀÿĜŏżŲƫ�ÿƣƣĪǀ�ģĪ�ŧÿ�ŃĪżŃƣÿ-

ǿÿ�ĜÿƸÿŧÿŲÿ

¼żƸĪƫ�ŧĪƫ�ÿĜƸǀÿĜŏżŲƫ�ƫܹŊÿŲ�ƣĪÿŧŏƸǭÿƸ�ÿƸĪŲĪŲƸ�ŧÿ�ŧĪŃŏƫŧÿĜŏŽ�ǜŏŃĪŲƸ�ƫżěƣĪ�

patrimoni cultural1�ŏ�ƫżěƣĪ�ŧÿ�ŧżĜÿŧŏƸǭÿĜŏŽ�ŏ�ŧÿ�ŏģĪŲƸŏǿĜÿĜŏŽ�ģĪ�ŧĪƫ�ƠĪƣƫż-

nes desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista2.

1 Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català; Decret 78/2002, 
de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.

2 ŧĪŏ܉ڕڌڌڎܕڌڍ��ģĪŧڌڏ��ģĪ�šǀŲǣ܉�ƫżěƣĪ�ŧÿ�ŧżĜÿŧŏƸǭÿĜŏŽ�ŏ�ŧÿ�ŏģĪŲƸŏǿĜÿĜŏŽ�ģĪ�
les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la 
ģŏŃŲŏǿĜÿĜŏŽ�ģĪ�ŧĪƫ�łżƫƫĪƫ�ĜżŰǀŲĪƫܔ�'ĪĜƣĪƸ܉ڌڍڌڎܕڍڍڍ��ģĪڍڏ��ģܹÿŃżƫƸ܉�ƠĪŧ�Ƣǀÿŧ�Īƫ�
ģĪƫĪŲǜżŧǀƠÿ�ƣĪŃŧÿŰĪŲƸđƣŏÿŰĪŲƸ�ŧÿ�hŧĪŏ܉ڕڌڌڎܕڌڍ��ģĪڌڏ��ģĪ�šǀŲǣ܉�ƫżěƣĪ�ŧÿ�ŧżĜÿŧŏƸǭÿĜŏŽ�
ŏ�ŧÿ�ŏģĪŲƸŏǿĜÿĜŏŽ�ģĪ�ŧĪƫ�ƠĪƣƫżŲĪƫ�ģĪƫÿƠÿƣĪŃǀģĪƫ�ģǀƣÿŲƸ�ŧÿ�GǀĪƣƣÿ� ŏǜŏŧ�ŏ�ŧÿ�ģŏĜƸÿģǀƣÿ�
łƣÿŲƢǀŏƫƸÿ܉�ŏ�ŧÿ�ģŏŃŲŏǿĜÿĜŏŽ�ģĪ�ŧĪƫ�łżƫƫĪƫ�ĜżŰǀŲĪƫܔ�¦ĪƫżŧǀĜŏŽ�S¦£ڌڍڌڎܕڎړڌڐܕ�ģĪڑڍ��ģĪ�
desembre, per la qual s’aproven els protocols d’aplicació a les actuacions previstes 
ÿ�ŧÿ�hŧĪŏ܉ڕڌڌڎܕڌڍ��ģĪڌڏ��ģĪ�šǀŲǣ܉�ƫżěƣĪ�ŧÿ�ŧżĜÿŧŏƸǭÿĜŏŽ�ŏ�ŧÿ�ŏģĪŲƸŏǿĜÿĜŏŽ�ģĪ�ŧĪƫ�ƠĪƣƫżŲĪƫ�
ģĪƫÿƠÿƣĪŃǀģĪƫ�ģǀƣÿŲƸ�ŧÿ�GǀĪƣƣÿ� ŏǜŏŧ�ŏ�ŧÿ�ģŏĜƸÿģǀƣÿ�łƣÿŲƢǀŏƫƸÿ܉�ŏ�ŧÿ�ģŏŃŲŏǿĜÿĜŏŽ�ģĪ�
les fosses comunes, i en el Decret 111/2010, de 31 d’agost, pel qual es desenvolupa 
reglamentàriament la Llei 10/2009, de 30 de juny.

/Ų�ƣĪŧÿĜŏŽ�ÿ�ŧÿ�ŏŲƸĪƣǜĪŲĜŏŽ�ƢǀĪ�šǀƫƸŏǿĜÿ�ÿƢǀĪƫƸ�ģżĜǀŰĪŲƸܨ�ŧܹĪǢĜÿǜÿ-

ĜŏŽ�ÿƣƢǀĪżŧƋŃŏĜÿ�ģܹǀŲÿ�ƠżƫƫŏěŧĪ�łżƫƫÿ�ÿŧ�ĜĪŰĪŲƸŏƣŏ�ģĪ�rżŲƸšǀŖĜ܉ܨ�ƫܹŊÿ�

dut a terme una intervenció arqueològica on s’ha excavat un espai del 

cementiri contigu al conjunt de nínxols on es troba ubicat el nínxol 

no 3772, lloc on foren enterrades per un període de dos anys les restes 

embalsamades del poeta cubà Pablo de la Torriente Brau, brigadista 

internacional mort en combat el 1936, el qual es creu que fou traslladat 

a aquest espai un cop s’exhaurí el període d’ús provisional del nínxol. 

Aquest document és, per tant, la memòria arqueològica de la inter-

ǜĪŲĜŏŽ�šÿ�ǿŲÿŧŏƸǭÿģÿ�ƢǀĪ܉�ĪŲ�ÿƸĪŲĜŏŽ�ÿ�ŧÿ�ŧĪŃŏƫŧÿĜŏŽ�ǜŏŃĪŲƸܠ�hŧĪŏܔڏڕڕڍܕڕ��

Decret 78/2002), es presenta a la Direcció General del Patrimoni de la 

Generalitat de Catalunya.

����&RQWH[W�KLVW´ULF

2.1- Pablo de la Torriente Brau

hܹżěšĪĜƸŏǀ�ģܹÿƢǀĪƫƸÿ�ŏŲƸĪƣǜĪŲĜŏŽ�Īƣÿ�ŧÿ�ŧżĜÿŧŏƸǭÿĜŏŽ�ģĪ�£ÿěŧż�ģĪ�ŧÿ�

Torriente Brau, poeta i periodista cubà que, durant la Guerra Civil i a 

través de les Brigades Internacionals, va ajudar el govern de la IIa Repú-

blica defensant els seus valors democràtics i socials. 

L’aportació de Cuba va ser desproporcionadament generosa tenint 

en compte la seva capacitat econòmica i el seu nombre d’habitants. Els 

seus més de mil voluntaris que van venir a defensar la república no no-

més tenien molt clar la causa per la qual lluitaven sinó que ho van viure 

com quelcom molt proper. De molts no es coneix el seu segon cognom 

i del nom de pila només queda la inicial, tot això a causa de la disper-

ƫŏŽ�ģĪ�ŧĪƫ�łżŲƸƫ�ģܹŏŲłżƣŰÿĜŏŽ�ŏ�ÿ�ŧĪƫ�ƋěǜŏĪƫ�ģŏǿĜǀŧƸÿƸƫ�ĪŲ�ŧÿ�ƣĪĜżƠŏŧÿĜŏŽ�

d’aquest tipus de dades. Durant anys, l’Associació d’Amics dels Briga-

distes Internacionals ha mantingut contactes amb els brigadistes cu-

ěÿŲƫ�ŧżĜÿŧŏƸǭÿěŧĪƫ܉�ǜŏƫŏƸÿŲƸ�ŏ�ƣĪĜżŧŧŏŲƸ�ŧÿ�ƫĪǜÿ�ŰĪŰƋƣŏÿ�żƣÿŧ܉�ÿšǀģÿŲƸܫŧżƫ�

a participar en tots els homenatges a les Brigades Internacionals que 

ƫĪ�ĜĪŧĪěƣÿǜĪŲ�ÿ�/ƫƠÿŲǣÿ�ŏ�ǿŲƫ�ŏ�ƸżƸ�ƠƣżƠżƣĜŏżŲÿŲƸܫŧżƫ�ŧܹÿšǀģÿ�ÿģģŏĜŏżŲÿŧ�

estava a l’abast de l’associació. Actualment, les lleis que han anat deter-

minant la seva supervivència han deixat, tant a Cuba com en multitud 

de països, un buit que s’intenta omplir venerant públicament el seu 

exemple i el seu record.

/ŧ�ƠżĪƸÿ�Ĝǀěđ�ƣĪƠƣĪƫĪŲƸÿ�Īŧ�ƠƣżƸżƸŏƠ�ģܹŏŲƸĪūŧĪĜƸǀÿŧ�ģܹÿĜĜŏŽ�ƢǀĪ܉�ÿŧ�

llarg de la seva vida, va desenvolupar una intensa activitat revolucionà-

ria i literària, va patir al seu país el rigor de la presó i va publicar nom-

ěƣżƫżƫ�ĜżŲƸĪƫ܉�ŲżǜĪūŧĪƫ�ŏ�ÿƫƫÿšżƫܠ�FŏŃܡڍ��£ÿěŧż�īƫ�ƠżƸƫĪƣ܉�ģĪƫ�ģĪ�ŧÿ�ƫĪǜÿ�

desaparició, el brigadista més homenatjat i recordat a Cuba on se li va 

donar el sobrenom de “L’heroi de Majadahonda” existint a més un im-

portant centre cultural dedicat a la seva persona. A Espanya, tant a Bar-

celona com a San Sebastian de los Reyes, al costat de Madrid, queden 

ÿƫƫżĜŏÿĜŏżŲƫ�ƢǀĪ�ƫĪŃǀĪŏǢĪŲ�ƣĪÿŧŏƸǭÿŲƸ�ÿĜƸŏǜŏƸÿƸƫ�ĪŲ�ŧÿ�ƫĪǜÿ�ŰĪŰƋƣŏÿ

Va ser al setembre de 1936, estant exiliat a Nova York i conscient el 

desenvolupament dels esdeveniments a Espanya, quan va venir com 
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a corresponsal de guerra d’una publicació nord-americana i una altra 

ŰĪǢŏĜÿŲÿ�rżŧƸ�ÿǜŏÿƸ܉�ĪƫƸÿŲƸ�ÿŧ�łƣżŲƸ�ģĪ�®żŰżƫŏĪƣƣÿܠ�rÿģƣŏģܡ�ŏ�ƫĪŲƫĪ�

deixar d’enviar les seves cròniques, es va integrar en la lluita armada. A 

ŧÿ�£ĪŲǣÿ�ģĪŧ��ŧĪŰĀŲ܉�ÿŧ�ĜżƫƸÿƸ�ģĪ��ǀŏƸƣÿŃż�ģĪ�hżǭżǣÿ܉�ŧܹĪŧżƢǆĹŲĜŏÿ�ģĪ�

les seves arengues dirigides a l’enemic mitjançant altaveus, va fer que 

aquest arribés a demanar que fos ell i no un altre qui li parlés. A Alcalá 

d’Henares, estant de permís, va recollir un nen asturià, Pepito, que 

havia perdut els seus pares a la guerra. Van ser molts els gestos que, en 

tan poc temps, van fer que Pablo de la Torriente es distingís per la seva 

personalitat i generositat.

)LJXUD����)RWRJUDȍD�GH�3DEOR�GH�OD�7RUULHQWH�%UDX��([WUHWD�GH��3UR\HFWR�GH�LQWHUYHQFLµQ��
ORFDOL]DFLµQ�\�H[KXPDFLµQ�GH�ORV�UHVWRV�µVHRV�GH�3DEOR�GH�OD�7RUULHQWH�%UDX�HQ�HO�&HPHQWHULR�GH�

0RQWMXLF��%DUFHORQD��

2.1.1.- Els seus darrers combats

��ŧÿڌڍ�ÿ��ƣŏŃÿģÿ�rŏǢƸÿ܉�ƫżƸÿ�Īŧ�ĜżŰÿŲģÿŰĪŲƸ�ģĪ�ßÿŧĪŲƸőŲ�GżŲǭĀŧĪǭ�

“El Campesino”, va exercir funcions de comissari polític i va destacar per 

ŧÿ�ƫĪǜÿ�ǜÿŧĪŲƸŏÿ�ŏ�ģĪģŏĜÿĜŏŽ�ÿ�ŧÿ�ƸƣżƠÿ܉�Ųż�ģǀěƸÿŲƸ�ÿ�ǀƸŏŧŏƸǭÿƣ�ŧĪƫ�ÿƣŰĪƫ�

Però al desembre de 1936, durant la Defensa de Madrid, va caure llui-

tant al front. Tenia 35 anys.

Són nombroses les publicacions que recullen testimonis sobre les 

circumstàncies de la mort de Pablo. Aquesta succeí durant el que poste-

riorment es va denominar la Batalla de la Carretera de La Corunya, que 

ǜÿ�ƸĪŲŏƣ�ŧŧżĜ�ÿ�ŧÿ�ǭżŲÿ�ŲżƣģܫżĪƫƸ�ƠƣżƠĪƣÿ�ÿ�rÿģƣŏģ�ĪŲƸƣĪ�Īŧڕڎ��ģĪ�ŲżǜĪŰ-

bre de 1936 i el 15 de gener de 1937. Una de les fases, potser la més cru-

enta i en la qual la superioritat material dels atacants era manifesta, va 

rebre el nom de “Batalla de la Boira” a causa de les condicions meteoro-

lògiques que es van donar els dies 16 a 18 de desembre. Van ser moltes 

ŧĪƫ�żƠĪƣÿĜŏżŲƫ�ģĪ�ƣĪĜƸŏǿĜÿĜŏŽ�ģĪ�ŧőŲŏĪƫ�ŏ�ŧĪƫ�ƫŏƸǀÿĜŏżŲƫ�ģĪ�ŃƣÿŲ�ĜżŲłǀƫŏŽ�

pel que fa a les posicions de cada bàndol, produint-se una gran quanti-

tat de baixes. En aquesta situació, al batalló comandat pel també cubà 

Policarpo Candón, li va correspondre defensar molt a prop de primera 

ŧőŲŏÿ�ŧÿ�ǭżŲÿ�ģĪŧ�ǜĹƣƸĪǢ�¦żŰÿŲŏŧŧżƫ܉�ƠǀŲƸ�żŲ�ĪǢŏƫƸĪŏǢ�ǀŲ�Űÿƫ�ŊżŰƋŲŏŰ�

��ŊÿǜĪŲƸ�ģĪ�Ĝżěƣŏƣ�ǀŲ܉��Ƣǀő�ǀěŏĜđ�Īŧ�ƫĪǀ�ŧŧżĜ�ģĪ�ĜżŰÿŲģÿŰĪŲƸܡڎ�FŏŃܠ

front de quatre quilòmetres amb cent seixanta homes. I li encarregà a 

£ÿěŧż�ƢǀĪ�ģŏƣŏŃőƫ�ģǀĪƫ�ģĪ�ŧĪƫ�ƫĪǜĪƫ�ƢǀÿƸƣĪ�ĜżŰƠÿŲǣŏĪƫ�ƠĪŧ�ǵŧÿŲĜ�ģƣĪƸ�

El batalló contraatacà però, davant la pressió de l’artilleria, dels carros 

alemanys, l’abundància de tropes mores i la pròpia escassetat de mu-

ŲŏĜŏżŲƫ܉�ŧÿ�ƫŏƸǀÿĜŏŽ�Īƫ�ģĪƫěżƣģđ�ŏ�ƫܹżƣŃÿŲŏƸǭđ�ǀŲ�ƣĪƠŧĪŃÿŰĪŲƸ�'ÿǜÿŲƸ�ŧÿ�

ģĪƫÿƠÿƣŏĜŏŽ�ģĪ�£ÿěŧż܉�ǀŲ�ƫżŧģÿƸ�ÿǿƣŰÿǜÿ�ƢǀĪ�ŧܹŊÿǜŏÿ�ǜŏƫƸ�ĜÿǀƣĪ�ĪŲ�ƠŧĪŲÿ�

lluita i, a la matinada del dia 19, el comandant Justino Frutos, al costat 

ģĪ�ƢǀÿƸƣĪ�ǜżŧǀŲƸÿƣŏƫ܉�ƫܹŏŲƸƣżģǀő�ÿ�ŧÿ�ǭżŲÿ�ĪŲĪŰŏŃÿ�ŏ�ƣĪĜǀƠĪƣÿƣĪŲ�Īŧ�ƫĪǀ�

cadàver. S’explica que Pepito, el nen que Pablo havia recollit, enmig 

de tota aquesta confusió i a l’assabentar-se que el seu protector estava 

malferit va sortir corrent, sense cap permís, cap al lloc en què esperava 

trobar-lo. També les seves restes mortals van tornar en una llitera.

2.1.2.- Les exèquies 

Pablo va rebre honors molt superiors al seu rang. Entre els molts 

poemes escrits en memòria seva, destaca el que el seu amic i company 

ģĪ�ƣĪŃŏŰĪŲƸ�rŏŃǀĪŧ�NĪƣŲĀŲģĪǭ�ŧŧĪŃő�ÿŰě�ŰżƸŏǀ�ģĪŧ�ƫĪǀ�ĜżŰŏÿƸ܉�ƸŏƸǀŧÿƸ�

(OHJLD�6HJRQD�$�3DEOR�GH�OD�7RUULHQWH, comissari polític, del seu llibre “Vien-

Ƹż�ģĪŧ�£ǀĪěŧżܷ�S�ĪŲ�ÿƢǀĪƫƸÿ�żĜÿƫŏŽ܉�¦żƫÿƣŏż�®ĀŲĜŊĪǭ�rżƣÿ܉�ŧÿ�ܶ'ŏŲÿŰŏ-

tera”, va introduir al seu fèretre un missatge dirigit a les dones cubanes. 

Va ser inicialment enterrat, el 23 de desembre de 1936, al Cementiri 

de Chamartín de la Rosa, a Madrid, per ordre de “El Campesino”. Poste-

riorment el seu cos va ser embalsamat, dipositat en un fèretre de fusta 

)LJXUD����&RUUDO�XELFDW�DO�FDPS�GH�EDWDOOD�TXH�SRGULD�FRUUHVSRQGUH�DPE�HO�OORF�RQ�YD�PRULU�HO�
EULJDGLVWD�FXE¢��)RWRJUDȍD�H[WUHWD�GH��3UR\HFWR�GH�LQWHUYHQFLµQ��ORFDOL]DFLµQ�\�H[KXPDFLµQ�GH�

ORV�UHVWRV�µVHRV�GH�3DEOR�GH�OD�7RUULHQWH�%UDX�HQ�HO�&HPHQWHULR�GH�0RQWMXLF��%DUFHORQD��
)LJXUD����1¯Q[RO������GHO�FHPHQWLUL�GH�0RQWMX±F��RQ�IRX�HQWHUUDW�3DEOR�GH�OD�7RUULHQWH�HQWUH�HO�

MXQ\�GH������L�HO�VHWHPEUH�GH������
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ŏ�ÿƢǀĪƫƸ܉�ģŏŲƫ�ģܹǀŲ�ÿŧƸƣĪ�ģĪ�ĜżǀƣĪ܉�ŏ�łżǀ�ƸƣÿƫŧŧÿģÿƸ�ÿ��ÿƣĜĪŧżŲÿ�ÿ�ǿ�ģܹĪŰ-

barcar cap a Cuba, per exprés desig de la seva dona, Tete Casuso, i d’ell 

mateix. Al Club Ibero Americà, situat a la Rambla de les Flors 6, va estar 

exposat uns dies, on hi van assistir una nombrosa representació de po-

lítics, militars i altres ciutadans. El 13 de juny de 1937, se’l va dipositar 

provisionalment al Cementiri de Montjuïc com a concessió temporal 

ƠĪƣ�ģżƫ�ÿŲǣƫ�ÿŧ�ŲőŲǢżŧ�ŲǁŰĪƣż܉ڎړړڏ��Ơŏƫ�ƠƣŏŰĪƣ܉� ÿƣƣĪƣ�®ĪŲƫĪ�ßŏÿܠ�FŏŃܡڏ��

Fou inscrit amb el número d’ordre 4294, foli 149 del Llibre Registre del 

Cementiri Sud-Oest de Barcelona, número 26. També quedà registrat 

en el Llibre de Registre de sepultures de concessió temporal. En tots dos 

llibres es va anotar que el cos es trobava embalsamat i no consta cap 

referència sobre la seva condició de Brigadista Internacional mort en 

combat.

2.1.3.- Ubicació de les restes 

hĪƫ�ĜżŰƠŧŏĜÿĜŏżŲƫ�ƠƣƋƠŏĪƫ�ģĪ�ŧÿ�ƫŏƸǀÿĜŏŽ�ĪŲ�ƠŧĪ�ĜżŲǵŧŏĜƸĪ�ěĹūŧŏĜ�ǜÿŲ�

ƸƣÿƫƸżĜÿƣ�Īŧƫ�ƠŧÿŲƫ܉�ŏ�Īƫ�ǜÿ�ǜĪǀƣĪ�ǿŲƫ�ŏ�ƸżƸ�ŧÿ�ƠżƫƫŏěŏŧŏƸÿƸ�ģܹĪŲǜŏÿƣܫŧż�ÿ�rĹ-

xic però, acabada la guerra, evidentment ningú en aquestes circums-

tàncies estava en condicions d’ocupar-se d’un assumpte tan delicat i 

comprometedor. I el 26 de setembre de 1939, vençut el termini de dos 

anys, les seves restes van ser traslladats a una “fossa”, quedant el nínxol 

buit i a disposició de posteriors ocupants tal com consta tant al Llibre de 

Registre de sepultures de concessió temporal com en el Llibre de Regis-

tre d’Exhumacions. 

L’any 1963, Isidro Rosales Quesada, ministre encarregat de Negocis 

Ad Interim de l’Ambaixada de Cuba, redactà un informe intern sobre 

ŧĪƫ�ŏŲǜĪƫƸŏŃÿĜŏżŲƫ�ƢǀĪ�ǜÿ�ģǀƣ�ÿ�ƸĪƣŰĪ�ƠĪƣ�ŧżĜÿŧŏƸǭÿƣ�ŧĪƫ�ƣĪƫƸĪƫ�ģĪ�£ÿěŧż�

de la Torriente. En aquest informe detalla tots els tràmits i entrevistes 

que va dur a terme amb les persones que va considerar que van poder 

tenir coneixement del desplaçament de les restes des de Madrid a Bar-

ĜĪŧżŲÿ�ßÿ�ÿƣƣŏěÿƣ�ǿŲƫ�ŏ�ƸżƸ�ÿ�ŧżĜÿŧŏƸǭÿƣ�ŧÿ�łżƫƫÿ�żŲ�ƫܹŏŲŊǀŰđ�Īŧ�ĜÿģđǜĪƣ�ŏ�

que assenyala textualment:

ǘ)XL�OOHYDGR�DO�QLFKR�GRQGH�GHVFDQVDURQ�VXV�UHVWRV��\�WDPEL«Q�D�OD�IRVD�

FRP¼Q��TXH�HVW£�DO�ODGR�GH�GRQGH�VH�HQFXHQWUD�HO�QLFKR�\�HVW£�\D�WRWDOPHQWH�VHO-

ODGD��SXHV�OD�PLVPD�VH�HQFXHQWUD�ORV�UHVWRV�GH�PLOHV�\�PLOHV�GH�PXHUWRVǙ��

L’any 1970, en aquest mateix lloc, Zoe de la Torriente Brau, germana 

de Pablo, es va entrevistar amb l’enterramorts del cementiri de Mont-

juïc durant la darrera exhumació de el cos de l’Brigadista. Aquesta per-

ƫżŲÿ܉�ÿŰě�ŧܹÿšǀģÿ�ģܹǀŲ�ŧŧŏěƣĪ�ģĪ�ƣĪłĪƣĹŲĜŏÿ�ƢǀĪ�ǀƸŏŧŏƸǭĪŲ�Īŧƫ�ƸƣĪěÿŧŧÿģżƣƫ�

del cementiri, la va portar al lloc que ell recordava i, sense dubtar, va 

assenyalar el punt exacte on va dipositar les restes de Pablo i d’altres 11 

persones, les quals podrien procedir d’altres sepultures temporals o bé 

van ingressar al cementiri aquell dia. L’altra germana de Pablo, Ruth de 

la Torriente, va tornar posteriorment amb una amiga, la senyora Nora 

Alejandra Haro, a qui li va indicar novament el lloc, amb el testimoni 

)LJXUD����/ORF�RQ�O
HQWHUUDPRUWV�VLWX¢�OD�IRVVD�RQ�IRX�HQWHUUDW�3DEOR�GH�OD�7RUULHQWH�O
DQ\������

que li havia donat Zoe quan va tornar a Cuba. En una carta que li va 

enviar en 2003 va deixar per escrit el lloc on recordava la fossa. Nora A. 

Haro no ha dubtat en assenyalar el lloc a l’equip que investigà els fets 

ܡڐ�FŏŃܠ

Repassant els llibres de Sepultures de concessió temporal i el Regis-

tre d’Exhumacions s’ha comprovat que el dia 26 de setembre de 1939 es 

ǜÿŲ�ƣĪÿŧŏƸǭÿƣړ��ĪǢŊǀŰÿĜŏżŲƫ�ģĪ�Ĝżƫƫżƫ�ĪŲ�ƫŏƸǀÿĜŏŽ�ƸĪŰƠżƣÿŧ�ƢǀĪ�ǜÿŲ�ƫĪƣ�

traslladats a una fossa. També es va comprovar en el Llibre de Registre 

del Cementiri Sud-Oest de Barcelona que aquest mateix dia van entrar 

13 persones que van ser inhumades directament en fossa. Entre aques-

tes persones es van enterrar també dos “fetus” i dos nens de tres i cinc 

mesos.

Segons el personal de Servei de Cementiris de Barcelona, les 

persones que no s’inhumaven en sepultures temporals i a l’anotació 

s’indicava que les seves restes es dipositaven en fossa, eren portades 

al Fossar de la Pedrera, on eren enterrats els milers de represaliats del 

Franquisme a Barcelona. També van indicar que les restes exhumades 

de nínxols, com el cas de Pablo de la Torriente, eren dipositats en sudari 

i portats a una fossa comuna o ossera. 

Tot i que a la carta enviada per Ruth de la Torriente a la seva amiga 

Nora diu que l’enterramorts el va enterrar al costat d’11 afusellats, cap 

dels empleats del Servei de Cementiris, ni el director de l’empresa, Jordi 

ßÿŧŰÿŲǣÿ�ŏ� żƣěĪŧŧÿ܉�ǜÿŲ�ƠżģĪƣ�ĜżŲǿƣŰÿƣ�ƢǀĪ�ŧÿ�łżƫƫÿ�ƢǀĪ�ŧŏ�ǜÿ�ŏŲģŏĜÿƣ�

l’enterramorts a Zoe de la Torriente Brau l’any 1970 existís, sense tenir 

constància de la seva ubicació. No obstant, sí que tenien coneixement 

de diferents fosses-osseres distribuïdes pel cementiri per dipositar les 

restes, tal com s’ha pogut comprovar a l’Arxiu Intermedi - Arxiu Munici-

pal Contemporani de Barcelona.

������/D�LQWHUYHQFLµ�DUTXHRO´JLFD

El primer projecte que reivindicava l’exhumació de Pablo de la 

¼żƣƣŏĪŲƸĪ�łżǀƫ�ĪŧÿěżƣÿƸ�ƠĪƣ�ŧÿ�®żĜŏĪģÿģ�ģĪ� ŏĪŲĜŏÿƫ��ƣÿŲǭÿģŏ܉�ŧÿ��ƫżĜŏ-

ÿĜŏŽŲ� ŏĪŲƸőǿĜÿ��ƣƢǀĪż�ŲƸƣż܉�ŧÿ��ƫżĜŏÿĜŏŽŲ�ģĪ��ŰŏŃżƫ�ģĪ�ŧÿƫ��ƣŏŃÿģÿƫ�

Internacionales i la Universidad del País Basc. En aquest projecte, es re-

Iltirtarqueologia:: Memòria arqueològica PF-0027 :: Cementiri de Montjuïc

7



velaven nombrosos detalls sobre on podria estar enterrat el brigadista 

cubà.

Amb l’inici del Pla de Fosses, l’any 2017, el projecte passà a mans 

de la Generalitat de Catalunya, que inicià els tràmits per dur a terme 

una intervenció l’any 2019. No obstant, el mal estat de conservació del 

Űǀƣ�ǀěŏĜÿƸ�ÿ�ŧܹĪǢƸƣĪŰ�ģĪŧ�ěŧż�����������Ĝ�ģĪ�ŲőŲǢżŧƫ�ĜżŲƸŏŃǀ�ÿ�ŧÿ�ǭżŲÿ�ÿ�ĪǢĜÿ-

ǜÿƣܨ�ƢǀĪ�ÿŰĪŲÿğÿǜÿ�ƣǀŖŲÿܨ�Ŋÿ�łĪƸ�ƣĪƸÿƣģÿƣ�Īŧƫ�ƸƣĪěÿŧŧƫ�ǿŲƫ�ƢǀĪ�ÿƢǀĪƫƸÿ�

estructura ha estat reparada i no hi havia cap risc per dur a terme una 

excavació en aquest indret. 

hÿ�ŏŲƸĪƣǜĪŲĜŏŽ�ÿƣƢǀĪżŧƋŃŏĜÿ܉�ģżŲĜƫ܉�ƫܹŊÿ�ƣĪÿŧŏƸǭÿƸ�ĪŲƸƣĪ�Īŧƫ�ģŏĪƫڔڎ��

d’abril i 12 de maig de 2021, i ha consistit en l’excavació en extensió 

d’una àrea de 30 m2 on, presumiblement, hi havia una fossa amb les 

restes del brigadista cubà Pablo de la Torriente Brau. 

En compliment d’aquesta recomanació, el 8 d’abril de 2021 la se-

nyora Gemma Domènech Casadevall, Directora General de Memòria 

'ĪŰżĜƣđƸŏĜÿ�ģĪ�ŧÿ�GĪŲĪƣÿŧŏƸÿƸ�ģĪ� ÿƸÿŧǀŲǣÿ܉�ǜÿ�ƠƣĪƫĪŲƸÿƣ�ǀŲÿ�ƫżūŧŏĜŏƸǀģ�

ƠĪƣ�ƣĪÿŧŏƸǭÿƣ�ǀŲÿ�ŏŲƸĪƣǜĪŲĜŏŽ�ÿƣƢǀĪżŧƋŃŏĜÿ�ƠƣĪǜĪŲƸŏǜÿ�ÿŧ� ĪŰĪŲƸŏƣŏ�ģĪ�

Montjuïc. El 21 d’abril de 2021 l’arqueòloga territorial va emetre un 

ŏŲłżƣŰĪ�łÿǜżƣÿěŧĪܠ�ĪǢƠĪģŏĪŲƸܕڌړڐ�fܫڍڎڍt�ܡڑڐڔڎڏܫڍܕڍڎڌڎ��ŏ�Īŧ�®ĪƣǜĪŏ�

ģܹ�ƣƢǀĪżŧżŃŏÿ�ŏ�£ÿŧĪżŲƸżŧżŃŏÿ�ǜÿ�ƠƣżƠżƫÿƣ�ÿǀƸżƣŏƸǭÿƣ�ŧÿ�ŏŲƸĪƣǜĪŲĜŏŽ�ƫżƸÿ�

la direcció d’Anna Camats Malet, arqueòloga de l’empresa Iltirta Arque-

ologia SL.

����0DUF�DGPLQLVWUDWLX��JHRJU¢ȑF�L�JHRO´JLF

3.1.- La muntanya i el Cementiri de Montjuïc

hÿ�ŰǀŲƸÿŲǣÿ�ģĪ�rżŲƸšǀŖĜ�Īƫ�ĜÿƣÿĜƸĪƣŏƸǭÿ�ƠĪƣ�ǀŲÿ�ŏŲƸĪŲƫÿ�ŏ�ŧŧÿƣŃÿ�

ÿŲƸƣżƠŏƸǭÿĜŏŽ�ƣĪƫǀŧƸÿƸ�ģĪ�ŧܹŏŰƠżƣƸÿŲƸ�ƠÿƠĪƣ�ƢǀĪ�Ŋÿ�šǀŃÿƸ�ģĪƫ�ģĪ�ŧÿ�ƠƣĪ-

ŊŏƫƸƋƣŏÿ�hÿ�ŰǀŲƸÿŲǣÿ�Ŋÿ�ĪƫƸÿƸ�łżŲƸ�ģĪ�ŰÿƸĪƣŏÿŧƫ܉�ĪŲ�ŃƣÿŲ�ƠÿƣƸ܉�ƠĪƣ�Īģŏǿ-

car la ciutat de Barcelona, però també ha estat una àrea de proveïment 

d’aliments. Això ha provocat que les formes “naturals” d’un imposant 

relleu de gresos i margues terciaris, que cauen en vertical sobre el mar 

ÿŧ�rżƣƣżƸ܉�ƫܹŊÿŃŏŲ�ǜŏƫƸ�ģĪƫǿŃǀƣÿģĪƫ�ƠĪƣ�ŧÿ�Űđ�ģĪ�ŧܹŊżŰĪ�ģĪƫ�ģĪ�łÿڌڌڌڕ��

anys. La forma actual de la muntanya de Montjuïc és precisament el 

fruit d’aquesta constant activitat del picapedrer, del miner de terra 

d’escudelles, de l’agricultor i més recentment també dels grans projec-

tes urbanístics. 

Des d’una perspectiva històrica, el vessant nord ha tingut al llarg 

dels segles una estreta relació amb la ciutat de Barcelona, evidenciada 

en una complexa xarxa viària i en l’ocupació i explotació dels recursos 

ÿŃƣÿƣŏƫܠ�ĜżŲƣĪǀ�ĪŲ�ƫŏƫƸĪŰĪƫ�ģĪ�ƸĪƣƣÿƫƫĪƫ܉ܡ�ŊőģƣŏĜƫܠ�łżŲƸƫ�ŏ�ƸżƣƣĪŲƸƫܡ�ŏ�ŃĪż-

ŧƋŃŏĜƫܠ�ƠĪģƣĪƣĪƫܡ�ģĪŧ�ǜĪƫƫÿŲƸ

��ŲŏǜĪŧŧ�ŃĪżŧƋŃŏĜ܉�ŧÿ�ŰǀŲƸÿŲǣÿ�ģĪ�rżŲƸšǀŖĜ�īƫ�ģĪ�ĜżŲƫƸŏƸǀĜŏŽ�ŲĪżǭżŏ-

Ĝÿ�ŏ�ĪƫƸđ�łżƣŰÿģÿ�ƠĪƣ�ƣżƢǀĪƫ�ƫĪģŏŰĪŲƸđƣŏĪƫܠ�ÿƣŃŏŧĪƫ܉�ŃƣĪƫżƫ�ŏ�ĜżŲŃŧżŰĪ-

ƣÿƸƫܡ�ģŏƠżƫŏƸÿƸƫ�ĪŲ�ǀŲ�ģĪŧƸÿ�ƢǀĪ܉�ģǀƣÿŲƸ�Īŧ�rŏżĜĹܠ�łÿݎڑڍ�ŰŏŧŏżŲƫ�ģܹÿŲǣƫ܉ܡ�

ģĪƫĪŰěżĜÿǜÿ�ÿ�ŧÿ�Űÿƣ�rĪģŏƸĪƣƣđŲŏÿ��ƢǀĪƫƸÿ�ǭżŲÿ�ƫĪģŏŰĪŲƸđƣŏÿ�īƫ�

ƣŏĜÿ�ĪŲ�łƋƫƫŏŧƫ�ŰÿƣŏŲƫܠ�ŃÿƫƸƣƋƠżģĪƫ܉�ěŏǜÿŧǜĪƫ܉�ĜƣÿŲĜƫ܉�łżƣÿŰŏŲőłĪƣƫ܉ܡ�

i diversos punts de la muntanya han estat indrets clàssics de cerca de 

fòssils, com el Far i el Morrot. Els materials de la muntanya provenen 

de l’erosió del massís de Collserola, de manera que, actualment, dins 

les roques de Montjuïc trobem còdols de totes les litologies presents en 

ÿƢǀĪƫƸƫ�Űÿƫƫőƫܠ�ŃƣÿŲŏƸƫ�ŏ�ƠŏƫƫÿƣƣĪƫܡ���ŧÿ�ƠÿƣƸ�Ųżƣģ�ŏ�ĪƫƸ�ƸƣżěĪŰ�ÿǵŧżƣÿ-

ments rocallosos de gresos d’edat miocena. En superfície trobem blocs 

de calcària. La successió d’estrats a Montjuïc té uns 200 metres de po-

tència, i està formada per una alternança de diferents tipus de roques: 

lutites, margues, gresos i conglomerats.

El Cementiri de Montjuïc, conegut popularment com a Cemen-

tiri del Sud-oest, i antigament com Cementiri Nou, és la necròpolis 

a la muntanya de Montjuïc, a Barcelona. Té una superfície d’uns 

���ĜǀƠÿ�ƠƣđĜƸŏĜÿŰĪŲƸ�ƫĪƠǀŧƸǀƣĪƫڐړړڎڑڍ�ŰĪƸƣĪƫ�ƢǀÿģƣÿƸƫ�ŏ�ǀŲĪƫݎڐڏڕړڒڑ

tot el vessant sud de la muntanya. És el més gran que hi ha dins el ter-

me municipal de Barcelona. Ja durant l’edat mitjana a la muntanya hi 

havia hagut un cementiri exclusiu per a jueus.

L’àrea d’intervenció es troba uns 5 metres al sud del bloc de nínxols 

on es troba el número 3772, en un petit tàlveg limitat per un mur de pe-

ģƣÿ܉�ƫżƸÿ�Īŧ�ƫƋŧ�ĜżěĪƣƸ�ƠĪƣ�ĜŏŰĪŲƸ�ƠĪƣ�ÿŲŏǜĪŧŧÿƣ�Īŧ�ĜÿƣƣĪƣܠ�FŏŃܡڑ��

Les coordenades UTM ETRS89 del lloc són:   E: 429231   

N: 4578388

)LJXUD����8ELFDFLµ�GH�O
¢UHD�G
LQWHUYHQFLµ�GLQV�HO�FHPHQWLUL�GH�0RQWMX±F�
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����0HWRGRORJLD�DUTXHRO´JLFD

������([FDYDFLµ�DUTXHRO´JLFD

/ŧ�ŰĹƸżģĪ�ģܹĪǢĜÿǜÿĜŏŽ�ÿƣƢǀĪżŧƋŃŏĜÿ�ƢǀĪ�ǀƸŏŧŏƸǭÿ�ŧܹĪŰƠƣĪƫÿ�SŧƸŏƣƸÿ�

�ƣƢǀĪżŧżŃŏÿ�®h�īƫ�łƣǀŏƸ�ģĪ�ŧܹÿģÿƠƸÿĜŏŽ�ĜżŲƸőŲǀÿ�ģĪŧ�ŰĹƸżģĪ�ĪƫƸƣÿƸŏŃƣđǿĜ�

ĪŲ�ĪǢƸĪŲƫŏŽܨ�ƸÿŰěī�ÿŲżŰĪŲÿƸ�ŰĹƸżģĪ�Nÿƣƣŏƫܨ�ƢǀĪ�Īƫ�ěÿƫÿ�ĪŲ�ŧÿ�ŏģĪŲ-

ƸŏǿĜÿĜŏŽ�ģĪŧƫ�ĪƫģĪǜĪŲŏŰĪŲƸƫ�ĪƫƸƣÿƸŏŃƣđǿĜƫ�ŏ�ŧÿ�ƫĪǜÿ�ĪǢĜÿǜÿĜŏŽ�ĪŲ�ŧܹżƣģƣĪ�

invers a la seva deposició. 

Des de mitjan la dècada dels anys 80 del segle XX, aquesta línia 

metodològica es troba fermament arrelada tant en l’arqueologia lleida-

ƸÿŲÿ�ĜżŰ�ĪŲ�Īŧ�ĜżŲšǀŲƸ�ģĪ�ŧÿ�ĜÿƸÿŧÿŲÿܠ�¼ƣŽĜżŧŏ܉�®żƫƠĪģƣÿܔڎڕڕڍ��dǀŲǣĪŲƸ܉�

hŽƠĪǭ܉��ŧŏǜĪƣܡڎڕڕڍ�

S’inicia l’excavació de la fossa amb l’enretirada de l’estrat vegetal 

ÿŰě�ŰŏƸšÿŲƫ�ŰĪĜđŲŏĜƫ�ƫŏ�ĪƫĜÿǀ�/Ų�Ĝÿƫ�ģĪ�ƠżģĪƣ�ŏģĪŲƸŏǿĜÿƣ�Īŧƫ�ŧőŰŏƸƫ�

de la fossa es procedeix a l’excavació dels seus rebliments amb mitjans 

ŰÿŲǀÿŧƫ�ǿŲƫ�ÿƣƣŏěÿƣ�ÿ�ŧĪƫ�ƣĪƫƸĪƫ�ÿŲƸƣżƠżŧƋŃŏƢǀĪƫ�

Els mètodes de treball de camp estan molt ben establerts: la inves-

tigació forense incorpora l’antropologia forense i tot l’àmbit que se’n 

deriva des de fa anys. Així existeixen protocols acceptats i que es duen a 

ŧÿ�ƠƣđĜƸŏĜÿ�ĜżŰ�ŧܹĪƫƸÿěŧĪƣƸ�Īŧڒڌڌڎ��ƠĪŧ� ¦F£ܠ� żǀŲĜŏŧ�łżƣ�ƸŊĪ�¦ĪŃŏƫƸƣÿƸŏżŲ�

of Forensic Practitioners a Gran Bretanya). Els antropòlegs i arqueòlegs 

que intervenen òbviament han de tenir un gran coneixement d’anato-

mia per tal de poder recollir tota la informació d’evidències al camp. El 

protocol d’excavació de les restes humanes en fosses de la guerra civil 

comporta certs procediments que pretenen no contaminar amb ADN 

ģĪŧƫ�ĪǢĜÿǜÿģżƣƫ�ŧÿ�ŰżƫƸƣÿ�ģĪ�ŰÿƸĪƣŏÿŧ�ŃĪŲĹƸŏĜ�ƢǀĪ�ƫĪƣǜŏƣđ�ƠĪƣ�ŏģĪŲƸŏǿ-

car els individus a partir d’anàlisis genètiques. 

Un cop assolits aquests nivells, l’excavació continua amb eines molt 

ǿŲĪƫܨ�ƠǀŲǢżŲƫ܉�ƠÿŧĪƸŏŲĪƫ܉�ĜǀŧŧĪƣĪƫ�ŏ�ƠŏŲǭĪŧŧƫܨ�ƠĪƣ�ÿŧŧŏěĪƣÿƣ�ŧܹĪƫƢǀĪŧĪƸ�

inhumat del sediment que el cobreix i oculta sense desplaçar les restes 

de la seva posició original.

D’aquesta manera es pot observar la disposició tant dels ossos com 

de la cultura material associada i registrar, documentar i interpretar els 

esdeveniments previs a la inhumació. Les restes són recollides sistemà-

ticament, estudiades i catalogades, tot seguint una cadena de custòdia 

ĜżŰ�īƫ�ƠƣĪĜĪƠƸŏǀ�ŏ�ƫŽŲ�ĪŰŰÿŃÿƸǭĪŰÿģĪƫ�ƣđƠŏģÿŰĪŲƸ�ÿ�ěÿŏǢĪƫ�ƸĪŰƠĪ-

ratures.

L’acurada excavació amb mans avesades, l’observació de les restes 

per ulls experts i la documentació amb tecnologia adequada és garan-

tia de recuperar i registrar el màxim d’informació sobre aquesta tragè-

dia.

Aquest mètode millora la comprensió dels esdeveniments al po-

der observar-se de manera sincrònica en els límits espacials originals 

ŏ�ƫĪŲƫĪ�ŏŰƠżƫÿƣ�ģĪƫ�ģĪ�ŧܹĪǢĜÿǜÿĜŏŽ�ŧőŰŏƸƫ�ÿƣěŏƸƣÿƣŏƫ�ĪƫƠÿĜŏÿŧƫܠ�ƫżŲģĪŏŃ܉�

ƢǀÿģƣőĜǀŧÿܡ�Ųŏ�ƸĪŰƠżƣÿŧƫܠ�Ƹÿŧŧÿܡ�ŏ�ƠƣżƠżƣĜŏżŲÿƣ�ÿŏǢő�ǀŲÿ�Űŏŧŧżƣ�ģżĜǀ-

ŰĪŲƸÿĜŏŽ�ŃƣđǿĜÿ�ŏ�łżƸżŃƣđǿĜÿ�/ŧ�ƫĪǀ�ĹǢŏƸ�ģĪƫ�ģĪ�ǿŲÿŧƫ�ģĪŧ�ƫĪŃŧĪ�ƠÿƫƫÿƸ�

en l’arqueologia catalana l’ha fet pràcticament normatiu en totes les 

ŏŲƸĪƣǜĪŲĜŏżŲƫ�ģĪƫ�ģĪ�ŧÿ�ƠƣĪŊŏƫƸƋƣŏÿ�ƣĪĜĪŲƸ�ǿŲƫ�ÿ�ŧܹÿƣƢǀĪżŧżŃŏÿ�ŏŲģǀƫƸƣŏÿŧ�

4.2.- Sistema de registre

hÿ�ŏŲƸĪƣǜĪŲĜŏŽ�ÿŧ� ĪŰĪŲƸŏƣŏ�ģĪ�rżŲƸšǀŖĜ�ƫܹŊÿ�ĜżģŏǿĜÿƸ�ĜżŰ�ÿ�£Fܫ

-��ƢǀĪƫ�ƫĪŃżŲƫ�ŧÿ�ƫŏƫƸĪŰÿƸŏƸǭÿĜŏŽ�ģĪŧƫ�šÿĜŏŰĪŲƸƫ�ģĪŧ�£ŧÿ�ģĪ�FżƫƫĪƫړڎڌڌ

Ƹÿ�ƫŏƫƸĪŰÿƸŏƸǭÿĜŏŽ�ĜżƣƣĪƫƠżŲ�ÿ�ǀŲ�ŏģĪŲƸŏǿĜÿģżƣ�ģĪ�£Fܠ�ŧĪƫ�ƫŏŃŧĪƫ�ģĪŧ�£ŧÿ�

de Fosses) amb una xifra d’1 a n. 

Atès que no s’ha trobat cap element arqueològic o natural que dife-

ƣĪŲĜŏŖ�ŧܹđƣĪÿ�ģܹŏŲƸĪƣǜĪŲĜŏŽ�ĪŲ�ģŏłĪƣĪŲƸƫ�ĪƫƠÿŏƫ�ĜżŊĪƣĪŲƸƫ�ŏ�ŏŲģŏǜŏģǀÿŧŏƸǭÿ-

ěŧĪƫ܉�ƫܹŊÿ�ĜżŲƫŏģĪƣÿƸ�ŧܹđƣĪÿ�ŏŲƸĪƣǜŏŲŃǀģÿ�ĜżŰ�ǀŲÿ�ŰÿƸĪŏǢÿ�ǭżŲÿܠ�ðżŲÿ�

1). Tampoc ha estat necessari diferenciar sectors dins l’àrea excavada.

/ƫ�ĜżŰƠƸÿ�ÿŰě�ǿƸǢĪƫ�ŏŲģŏǜŏģǀÿŧƫ�ģĪ�ŧĪƫ�ܶǀŲŏƸÿƸƫ�ĪƫƸƣÿƸŏŃƣđǿƢǀĪƫܷ�

��ƠĪƣ�ÿ�ŧÿ�ƫĪǜÿ�ģĪƫĜƣŏƠĜŏŽ�ÿĜǀƣÿģÿ�ŏ�ŏŲģŏƫƸŏŲƸÿŰĪŲƸ܉�ƢǀĪܨ/ĪŲ�ĪŲģÿǜÿŲƸ�Ãܨ

de la seva naturalesa positiva o negativa, hem distingit en diferents 

tipus: estrat, construïda, buidament, superfície, arrasament, deposició 

ŏ�ƸĹĜŲŏĜÿ��ƢǀĪƫƸÿ�ĜŧÿƫƫŏǿĜÿĜŏŽ�ƠĪƣŰĪƸ�ĪƫƸÿěŧŏƣ�ģĪ�ŰÿŲĪƣÿ�ƫŏƫƸĪŰđƸŏĜÿ�

ŏ�ĜżŊĪƣĪŲƸ�ƸÿŲƸ�Īŧƫ�ÿƸƣŏěǀƸƫ�ģĪ�ŧÿ�ǀŲŏƸÿƸ�ĪƫƸƣÿƸŏŃƣđǿĜÿ�ƢǀĪ�Ĝÿŧ�ĜżŰƠŧŏ-

ŰĪŲƸÿƣ�ÿ�ŧĪƫ�ǿƸǢĪƫ�ĜżŰ�ŧĪƫ�ǜÿƣŏÿěŧĪƫ�ƢǀÿŲƸŏƸÿƸŏǜĪƫܠ�ŰĪƫǀƣĪƫܡ�ƢǀĪ�Īƫ�

ĜżŲƫŏģĪƣĪŲ�ƫŏŃŲŏǿĜÿƸŏǜĪƫ�hÿ�ģĪƫĜƣŏƠĜŏŽ�ģĪ�ŧĪƫ�ĪŲƸŏƸÿƸƫ�ÿƣƢǀĪżŧƋŃŏƢǀĪƫ�

Īƫ�ƣĪÿŧŏƸǭÿ�ŰŏƸšÿŲğÿŲƸ�ŧĪƫ�ƫĪǜĪƫ�ƣĪŧÿĜŏżŲƫ�ŏ�ǜÿƣŏÿěŧĪƫܨ�šÿ�ƫŏŃǀŏŲ�ŲżŰŏŲÿŧƫ�

�Ų�Īŧ/��ŏ�ÿŰě�ģĪƫĜƣŏƠĜŏżŲƫ�ƸĪǢƸǀÿŧƫܨܡŰĪƫǀƣĪƫܠ��ż�ƢǀÿŲƸŏƸÿƸŏǜĪƫܡÿƸƣŏěǀƸƫܠ

nostre sistema de registre s’ha donat molta importància a les relacions 

ŏ�ǜÿƣŏÿěŧĪƫ܉�Īŧ�ƢǀĪ�ÿšǀģÿ�ĪŲ�ŧÿ�ƫŏƫƸĪŰÿƸŏƸǭÿĜŏŽ܉�ĜŧÿƫƫŏǿĜÿĜŏŽ�ŏ�ŃĪƫƸŏŽ�ģĪ�

ŧÿ�ģżĜǀŰĪŲƸÿĜŏŽ� ÿģÿ�ǭżŲÿ�Ƹī�Īŧ�ƫĪǀ�ƠƣżƠŏ�ŏŲǜĪŲƸÿƣŏ�ģܹÃ/�/ŧ�ƫŏƫƸĪŰÿ�

de numeració comporta un mínim de quatre xifres, de manera que la 

ƠƣŏŰĪƣÿ�ĜżƣƣĪƫƠżŲ�ÿŧ�ŲǁŰĪƣż�ģĪ�ǭżŲÿ�ŏ�ŧĪƫ�ƸƣĪƫ�ģÿƣƣĪƣĪƫ�ÿŧ�ŲǁŰĪƣż�ģܹŏŲ-

ǜĪŲƸÿƣŏ�Ã/ܨ�ģĪڍڌڌ��ÿ�Ų

®ܹŊÿ�ǀƸŏŧŏƸǭÿƸ܉�ƸÿŰěī܉�Īŧ�ĜżŲĜĪƠƸĪ�ģĪ�ܶłĪƸ�ÿƣƢǀĪżŧƋŃŏĜܷ�ƠĪƣ�Ƹÿŧ�ģܹĪŲ-

ƣĪŃŏƫƸƣÿƣ�Īŧ�Ńŧżěÿŧ�ģܹÃ/�ƢǀĪ�ģĪǿŲĪŏǢĪŲ�ǀŲÿ�ŰÿƸĪŏǢÿ�ĪƫƸƣǀĜƸǀƣÿ��ƢǀĪƫƸ�

podria ser el cas, per exemple, de les diferents UE que conformen un 

Űǀƣ܈�ŧܹĪŧĪǜÿĜŏŽ܉�ŧÿ�ěÿŲƢǀĪƸÿ�ģĪ�łżŲÿŰĪŲƸÿĜŏŽ܉�ŧÿ�ƣÿƫÿ�ģܹŏŲƫƸÿūŧÿĜŏŽ܉�Īŧ�

rebliment de la rasa… 

Els fets arqueològics es numeren per tot el jaciment correlativa-

ŰĪŲƸ�ģĪƫ�ģܹڍ�ǿŲƫ�Ų�hÿ�ŏģĪŲƸŏǿĜÿĜŏŽ�ƫܹĪłĪĜƸǀÿ�ÿŰě�ģǀĪƫ�ŧŧĪƸƣĪƫ�ƠĪƣ�ģŏ-

ferenciar el tipus de fet i el número corresponent. S’ha intentat, en tot 

moment, adoptar una nomenclatura pels diferents fets arqueològics 

d’acord amb llur funcionalitat primària. En aquest sentit, la relació de 

ƫŏŃŧĪƫ�ĪŰƠƣÿģĪƫ�ƠĪŧƫ�ģŏłĪƣĪŲƸƫ�łĪƸƫ�ÿƣƢǀĪżŧƋŃŏĜƫ�ŏģĪŲƸŏǿĜÿƸƫ�ĪŲ�Īŧ�Ĝÿƫ�

del Cementiri de Montjuïc, correspon a:

 MR: Mur

 RT: Retall indeterminat

��ěÿŲģÿ�ģĪŧƫ�łĪƸƫ܉�ƫܹŊÿ�ƫŏƫƸĪŰÿƸŏƸǭÿƸ�ŧܹǁƫ�ģĪŧ�ĜżŲĜĪƠƸĪ�ģĪ�ܶĜżŲšǀŲƸ�

łǀŲĜŏżŲÿŧܷܠ�ŧÿ�ǀŲŏƸÿƸ�ģĪ�ƣÿŲŃ�ƫǀƠĪƣŏżƣ�ÿŧ�F/¼ܡ�ĜżŰ�ÿ�ĜżŲƸĪŲŏģżƣ�ģĪŧƫ�łĪƸƫ�

ŏ�ŧĪƫ�Ã/ƫ�ƫĪŃżŲƫ�ĜƣŏƸĪƣŏƫ�ÿ�ŧÿ�ǜĪŃÿģÿ�ĜƣżŲżŧƋŃŏƢǀĪƫܠ�ǀŲŏƸÿƸ�ģĪ�ƸĪŰƠƫ܉ܡ�Īƫ-

ƠÿĜŏÿŧƫܠ�ǀŲŏƸÿƸ�ģܹĪƫƠÿŏܡ�ŏ�łǀŲĜŏżŲÿŧƫܠ�ǀŲŏƸÿƸ�ģĪ�łǀŲĜŏŽܠܡ£ǣܡړڕڕڍ���ƢǀĪƫƸƫ�

ƫܹŏģĪŲƸŏǿƢǀĪŲ�ƠĪƣ�ƸƣĪƫ�ŧŧĪƸƣĪƫ�ŏ�ǀŲ�ŲǁŰĪƣż�ģܹڍ�ÿ�Ų�ĪŲ�ǀŲ�ŏŲǜĪŲƸÿƣŏ�ŃĪŲĪƣÿŧ�

ƠĪƣ�ÿ�ƸżƸ�Īŧ�šÿĜŏŰĪŲƸ�/Ų�ÿƢǀĪƫƸÿ�ŏŲƸĪƣǜĪŲĜŏŽ�Ųż�ƫܹŊÿ�ŏģĪŲƸŏǿĜÿƸ�ĜÿƠ�ĜżŲ-

junt funcional.

hÿ�ģŏŃŏƸÿŧŏƸǭÿĜŏŽ�ģĪŧ�ƣĪŃŏƫƸƣĪ�ÿƣƢǀĪżŧƋŃŏĜ�ƫܹŊÿ�łżƣŰÿŧŏƸǭÿƸ�ŰŏƸšÿŲğÿŲƸ�

una sèrie de taules interrelacionades implementades amb programa-

ri Filemaker Pro i desenvolupades pels membres de l’empresa Iltirta 

Arqueologia SL. Així, el nostre sistema de registre es concreta en un 

ǁŲŏĜ�ǿƸǢĪƣ�ƢǀĪ�ŏŲĜŧżǀ�ƸżƸÿ�ŧÿ�ŏŲłżƣŰÿĜŏŽ�ĪƫƸƣÿƸŏŃƣđǿĜÿ�'ŏŲƫ�ģܹÿƢǀĪƫƸ܉�

Ŋŏ�ƸƣżěĪŰ�ģŏłĪƣĪŲƸƫ�ƸÿǀŧĪƫ�ƣĪŧÿĜŏżŲÿģĪƫ�ģĪ�ŰÿŲĪƣÿ�ƢǀĪ�Īƫ�łÿĜŏŧŏƸŏ�Īŧ�ǵŧǀǢ�
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de dades entre les entitats que componen el registre. Aquestes dades 

Īƫ�ǜŏƫǀÿŧŏƸǭĪŲ�ĪŲ�ģŏłĪƣĪŲƸƫ�ƠƣĪƫĪŲƸÿĜŏżŲƫ�ÿģÿƠƸÿģĪƫ�ƠĪƣ�ÿ�ŧܹĪŲƸƣÿģÿ�ģĪ�

ģÿģĪƫ�ż�ƠĪƣ�ÿ�ŧÿ�ƫĪǜÿ�ĜżŲƫǀŧƸÿ�®ܹŊÿŲ�ģĪǿŲŏƸ�ƸÿŰěī�ƸÿǀŧĪƫ�ģĪ�ǜÿŧżƣƫ�ƠƣĪ-

determinats que estableixen la variabilitat dels tipus d’UE i dels fets, 

així com dels atributs necessaris per a descriure’ls.

®ܹŊÿ�ģĪǿŲŏƸ�ǀŲÿ�ƫŏŰěżŧżŃŏÿ�ĪƫƠĪĜőǿĜÿ�ƠĪƣ�ģŏƫƸŏŲŃŏƣ� F܉�FĪƸƫ�ŏ�Ã/ƫ�

ģŏŲƫ�ŧĪƫ�ǿƸǢĪƫ�ģĪ�ƣĪŃŏƫƸƣĪ�ÿƣƢǀĪżŧƋŃŏĜ�ŏ�ģŏÿŃƣÿŰĪƫ�ĪƫƸƣÿƸŏŃƣđǿĜƫܠ�Nÿƣ-

ƣŏƫ�rÿƸƣŏǢ܉ܡ�łÿĜŏŧŏƸÿŲƸ�ŧÿ�ŏģĪŲƸŏǿĜÿĜŏŽ�ǜŏƫǀÿŧ�ģĪŧ�ƸŏƠǀƫ�ģܹĪŧĪŰĪŲƸ�'Ī�ŧÿ�

mateixa manera, cada CF, Fet i UE té una simbologia pròpia, associada 

a un color i un dibuix que indica l’activitat a la qual fa referència. En 

aquest sentit, el color dels CF varia en funció de la seva interpretació: 

producció, defensa, simbòlic, funerari i ocupació. El color i el símbol de 

cada Fet ens remet al tipus d’acció: buidament, construcció, deposició 

o superfície. Finalment, també s’ha establert un color i símbol per cada 

tipus d’UE: estrat, construïda, buidament, superfície, arrasament, de-

ƠżƫŏĜŏŽ�ŏ�ƸĹĜŲŏĜÿܠ��FŏŃܡڒ�

Producció EstratBuidament

Construcció

Superfície

Tècnica

Defensa

Simbòlic

Funerari

Ocupació

Deposició

Arrasament

CF

Buidament

Construcció

Superfície

Deposició

FET UE

Pel que fa a l’inventari de materials arqueològics també s’ha emprat 

el sistema i les aplicacions informàtiques pròpies de l’empresa, que es 

troben igualment desenvolupades en programari Filemaker Pro. S’ha 

ĜƣĪÿƸ�ǀŲÿ�ěÿƫĪ�ģĪ�ģÿģĪƫ�ĪƫƠĪĜőǿĜÿ�ƠĪƣ�ŏŲǜĪŲƸÿƣŏÿƣ�Īŧƫ�ŰÿƸĪƣŏÿŧƫ�ÿƫƫż-

ciats amb la guerra civil, ja que es tracta d’objectes que, per cronologia 

i context, difereixen dels materials recuperats en altres excavacions 

ÿƣƢǀĪżŧƋŃŏƢǀĪƫ��ƢǀĪƫƸÿ�ěÿƫĪ�ģĪ�ģÿģĪƫ�ƠĪƣŰĪƸ�ĜŧÿƫƫŏǿĜÿƣ�Ĝÿģÿ�żěšĪĜ-

te en funció de la categoria a la qual pertany: vestimenta, armament, 

utillatge, personal, mèdic/quirúrgic, restes biològiques, numismàtica 

ŏ�ÿŧƸƣĪƫ� ÿģÿ�ĜÿƸĪŃżƣŏÿ�ĪƫƸđ�ÿƫƫżĜŏÿģÿ�ÿ�ǀŲ�Ĝżŧżƣ�ģŏłĪƣĪŲƸ�ģŏŲƫ�ŧÿ�ǿƸǢÿ�

ģܹŏŲǜĪŲƸÿƣŏ܉�łÿĜŏŧŏƸÿŲƸ�ÿŏǢő�ŧÿ�ŏģĪŲƸŏǿĜÿĜŏŽ�ģĪŧ�ƸŏƠǀƫ�ģܹżěšĪĜƸĪ�ŏŲǜĪŲƸÿƣŏÿƸ��

ܡړ�FŏŃܠ

A més a més, l’enregistrament de les restes s’ha completat amb la 

ģżĜǀŰĪŲƸÿĜŏŽ�łżƸżŃƣđǿĜÿ�ŏ�ƠŧÿŲŏŰĹƸƣŏĜÿܠ�ƠŧÿŲƸĪƫ�ŏ�ƫĪĜĜŏżŲƫܡ�ģĪŧƫ�ģŏłĪ-

ƣĪŲƸƫ�ŲŏǜĪŧŧƫ�ŏ�ĪƫƸƣǀĜƸǀƣĪƫ�ÿƣƢǀĪżŧƋŃŏƢǀĪƫ�ŏģĪŲƸŏǿĜÿģĪƫ�hÿ�ŏŲłżƣŰÿƸŏƸ-

ǭÿĜŏŽ�ģĪŧ�ƣĪŃŏƫƸƣĪ�ƠŧÿŲŏŰĹƸƣŏĜ�ƫܹŊÿ�ƣĪÿŧŏƸǭÿƸ�ŰŏƸšÿŲğÿŲƸ�ŧܹĪģŏƸżƣ�ģĪ�ŃƣđǿĜƫ�

ǜĪĜƸżƣŏÿŧƫ��ģżěĪ�SŧŧǀƫƸƣÿƸżƣܠ��Sܡ�

Pel que fa a la present memòria, ha estat elaborada com un produc-

te de consum digital on s’empren enllaços tant a externs com interns. 

En el cas dels enllaços a pàgines externes es presenten de la forma con-

ƫĪŲƫǀÿģÿ܈�ƸĪǢƸ�ĪŲ�ěŧÿǀ�ŏ�ƫǀěƣÿƸŧŧÿƸܠ�http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/

singleitem/collection/fmones/id/84/rec/441). Els enllaços interns en co-
)LJXUD����/OHJHQGD�GHOV�FRORUV�L�VLPERORJLD�HPSUDWV�HQ�OD�%%''�

Vestimenta

Armament

Utillatge

Personal

Mèdic/Quirúrgic

Restes biològiques

Numismàtica

Altres

)LJXUD����&DWHJRULHV�HPSUDGHV�HQ�OD�%%''�GH�PDWHULDOV�

ŧżƣ�ěŧÿǀ�ƫĪŲƫĪ�ƫǀěƣÿƸŧŧÿƣܠ�EN-10) per tornar a la secció del text des d’on 

ƫܹĪŲǜŏÿ�ÿ�ŧܹĪŲŧŧÿğ�ŲżŰīƫ�Ĝÿŧ�ĜŧŏĜÿƣ�ĪŲ�Īŧ�ƫőŰěżŧܠ�� ). En moltes ocasions 

aquests enllaços són entre els diferents volums de la memòria, pel que 

es important que un cop descarregats els documents en els equipa-

ments personals es mantinguin en la mateixa carpeta.

������'HWHUPLQDFLµ�L�HVWXGL�DQWURSRO´JLF

Antropologia de camp i recollida de mostres de DNA

Prèviament als treballs biomètrics i de registre, s’ha seguit el pro-

tocol d’actuació del *UXSR�GH�*HQ«WLFD�)RUHQVH�\�*HQ«WLFD�GH�3REODFLRQHV 

del Departament de Toxicologia i Legislació Sanitària de la Universitat 

Complutense de Madrid܉�ƠĪƣ�Ƹÿŧ�ģĪ�ģǀƣ�ÿ�ƸĪƣŰĪ�ŧĪƫ�ÿŲđŧŏƫŏƫ�ģܹŏģĪŲƸŏǿĜÿ-

ció genètica d’aquests individus. Seguint aquest protocol, s’han extret 

peces dentals del seu alvèol en tots els individus que preserven les ma-

ǢŏūŧĪƫ�/Ų�Īŧ�Ĝÿƫ�ģĪŧƫ�ĪƫƢǀĪŧĪƸƫ�ƢǀĪ�Ųż�ĜżŲƫĪƣǜĪŲ�ƠĪĜĪƫ�ģĪŲƸđƣŏĪƫ�ƫܹŊÿŲ�

destinat ossos metacarpians i tarsians com a mostres. 

Neteja i tractament de les restes

hÿ�ŲĪƸĪšÿ�ģĪ�ŧܹĪƫƢǀĪŧĪƸ�ƫܹŊÿ�ƣĪÿŧŏƸǭÿƸ�ÿŧ�ŧÿěżƣÿƸżƣŏ܉�ĪŲ�ƫĪĜ�Īŧƫ�ĪŧĪ-

ments cranials, de mans i peus, i amb aigua la resta, amb l’ajuda de 

raspalls de puntes toves i eines de fusta. En la neteja s’ha usat un gar-

ěĪŧŧ�ƫżƸÿ�ŧĪƫ�ƣĪƫƸĪƫ�ƠĪƣ�Ųż�ƠĪƣģƣĪ�ƠĪƸŏƸƫ�ĪŧĪŰĪŲƸƫܨ�ģĪŲƸƫ܉�łƣÿŃŰĪŲƸƫ�ģĪ�

ŧܹĪŲģżĜƣÿŲŏ܉�ÿƠÿƣĪŧŧ�ŊŏżŏģĪƫ܉�ÿƠƋǿƫŏ�ĪƫƸŏŧżŏģĪƫܨ�ģǀƣÿŲƸ�Īŧ�ƠƣżĜīƫ�¼ÿŰěī�

ƫܹŊÿ�ǀƸŏŧŏƸǭÿƸ�ǀŲÿ�ƫżŧǀĜŏŽ�ģܹÿŏŃǀÿ�ŏ�ĪƸÿŲżŧ�ÿŧބڌڑ��ƢǀÿŲ�Īŧ�ƫĪģŏŰĪŲƸ�ĪƫƸÿ-

va molt adherit. S’han reconstituït provisionalment els elements que ho 

ŊÿŲ�ƠĪƣŰĹƫ�ÿŰě�ƸŏƣĪƫ�ģĪ�ƠÿƠĪƣ�ÿģŊĪƫŏǜĪƫ܉�ŏ�ƫܹŊÿ�łĪƸ�ŧÿ�ƫĪǜÿ�ŏģĪŲƸŏǿĜÿĜŏŽ�

ŏ�Īŧ�ƣĪŃŏƫƸƣĪ�ĪŲ�ǀŲ�ģŏÿŃƣÿŰÿ�ĪƫƢǀĪŧĹƸŏĜ�ģŏŃŏƸÿŧŏƸǭÿƸ�ĪŲ��ģżěĪ�SŧŧǀƫƸƣÿƸżƣ�

/Ų�ǀŲÿ�ƫĪŃżŲÿ�łÿƫĪ�ƫܹŊÿ�ƣĪÿŧŏƸǭÿƸ�ŧÿ�ěŏżŰĪƸƣŏÿ�ģĪŧƫ�żƫƫżƫ�ŏ�ƫܹŊÿ�ĜÿƣÿĜ-

ƸĪƣŏƸǭÿƸ�ŰżƣłżŧƋŃŏĜÿŰĪŲƸ�Ĝÿģÿ�ŏŲģŏǜŏģǀ�£żƫƸĪƣŏżƣŰĪŲƸ�ƫܹŊÿŲ�żěƫĪƣǜÿƸ�

ģĪƸŏŲŃǀģÿŰĪŲƸ�ŧĪƫ�ƣĪƫƸĪƫ�ƠĪƣ�Ƹÿŧ�ģĪ�ŧżĜÿŧŏƸǭÿƣ܉�ģĪƫĜƣŏǀƣĪ�ŏ�ŏģĪŲƸŏǿĜÿƣ�

possibles alteracions patològiques i/o tafonòmiques.

Preservació de les restes

En el present estudi s’ha estudiat l’impacte d’afectació tafonòmi-

Ĝÿ�ģĪŧƫ�ĪƫƢǀĪŧĪƸƫ�ƫĪŃżŲƫ�Īŧ�ĜđŧĜǀŧ�ģĪŧƫ�őŲģĪǢƫ�ģĪ�ƠƣĪƫĪƣǜÿĜŏŽ�Űżģŏǿ-

cats per Safont HW�DOܡڕڕڕڍܠ��ÿ�ƠÿƣƸŏƣ�ģĪŧ�ƸƣĪěÿŧŧ�ģĪ�àÿŧŤĪƣ�HW�DOܡڔڔڕڍܠ��
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�ƢǀĪƫƸƫ�őŲģĪǢƫ�ÿƠżƣƸĪŲ�ŏŲłżƣŰÿĜŏŽ�ŏŲģŏǜŏģǀÿŧŏƸǭÿģÿ�ģĪ�ŧĪƫ�ƠÿƣƸƫ�ƠƣĪ-

servades d’un esquelet a partir del grau acumulatiu de tres agrupacions 

òssies mitjançant l’aplicació de la següent equació: 

IPn =  ёܠ���ĪŧĪŰĪŲƸƫ�ƠƣĪƫĪƣǜÿƸƫܕ�ܡ�ёܠ���ĪŧĪŰĪŲƸƫ�ĜżŲƫŏģĪƣÿƸƫܡ�Ǣڌڌڍ�

 L’IP1 considera 12 ossos llargs de les extremitats: húmers, ulnes, 

radis, fèmurs, tíbies i fíbules.

 L’IP2 considera 19 elements: els 12 anteriors més els ossos de les 

ĜŏŲƸǀƣĪƫ�ĪƫĜÿƠǀŧÿƣƫ�ŏ�ƠĹŧǜŏĜÿܠ�ĪƫĜđƠǀŧĪƫ܉�ĜŧÿǜőĜǀŧĪƫ܉�ĜżǢÿŧƫ�ŏ�ƫÿĜƣĪܡ

 L’IP3 considera 22 elements: els 19 anteriors més tres regions-

cranials: neurocrani, esplancnocrani i mandíbula. 

Aquest índex n’explica la representació esquelètica, per bé que el 

valor resultant no té en compte l’estat de conservació dels ossos ni de 

les regions esquelètiques.

Antropometria i determinació de l’estatura

En l’obtenció de les dades i l’ús de l’instrumental s’han seguit fo-

ŲÿŰĪŲƸÿŧŰĪŲƸ�Īŧƫ�ƸƣĪěÿŧŧƫ�ģĪ�rÿƣƸŏŲ�ŏ�®ÿŧŧĪƣ܉ܡړڑڕڍܠ���ŧŏǜŏĪƣ�ŏ�'ĪŰżǀŧŏŲ�

ܡړڔڕڍܠ��ŏ� ÿŰƠŏŧŧż�ŏ�ßŏǜĪƫܡڐړڕڍܠ��FĪƣĪŰěÿĜŊ܉ܡڐڔڕڍܠ

£Īƣ�ÿ�ŧÿ�ƠƣĪƫÿ�ģĪ�ŧĪƫ�ŰĪƫǀƣĪƫ�ƫܹŊÿ�ǀƸŏŧŏƸǭÿƸ�Īŧ�ƫĪŃǆĪŲƸ�ŏŲƫƸƣǀŰĪŲƸÿŧ܈�

taula osteomètrica, mandibulòmetre, compàs de branques corbes, an-

tropòmetre de dues i tres puntes i cinta mil•limetrada. 

hĪƫ�ŰĪƫǀƣĪƫ�ƫܹĪǢƠƣĪƫƫĪŲ�ĪŲ�Űŏŧ܇ŧőŰĪƸƣĪƫܠ�ĪŲ�Ĝżŧżƣ�ǜĪƣŰĪŧŧ�ƫܹŏŲģŏ-

quen les que provenen d’ossos patològics). Es considera  l’existència 

d’un marge d’error de poques dècimes que poden provenir d’una im-

ƠƣĪĜŏƫŏŽ�ÿ�ŧܹŊżƣÿ�ģĪ�ģĪǿŲŏƣ�ż�ŧżĜÿŧŏƸǭÿƣ�ÿŧŃǀŲƫ�ƠǀŲƸƫ

®ܹŊÿ�ĪƫƸŏŰÿƸ�ŧܹĪƫƸÿƸǀƣÿ�ĪŲ�ǜŏǀ�ǀƸŏŧŏƸǭÿŲƸ�ŧĪƫ�łŽƣŰǀŧĪƫ�ģĪ�ƣĪŃƣĪƫƫŏŽ�

ĪŧÿěżƣÿģĪƫ�ƠĪƣ�£ĪÿƣƫżŲܠ��ŧŏǜŏĪƣ܉ܡڌڒڕڍ�܉�ģĪƫĪŲǜżŧǀƠÿģĪƫ�ƠĪƣ�ÿ�ǀŲÿ�

població francesa del segle XIX. El paràmetre s’ha calculat pels dife-

rents individus adults sexats que presentaven algun os llarg íntegre de 

ŧܹĪǢƸƣĪŰŏƸÿƸ�ƫǀƠĪƣŏżƣܠ�ŊǁŰĪƣ܉�ƣÿģŏܡ�ŏܕż�ģĪ�ŧܹĪǢƸƣĪŰŏƸÿƸ�ŏŲłĪƣŏżƣܠ�łĹŰǀƣ܉�

tíbia).

Determinació del sexe

El procediment per arribar a l’estimació sexual depèn sobretot de 

la conservació d’elements coxals, cranials, mandibulars i femorals, per 

aquest ordre, i de la seva valoració conjunta, seguint els criteris clàssics 

ǀƸŏŧŏƸǭÿƸƫ�ĪŲ�ƠÿŧĪżÿŲƸƣżƠżŧżŃŏÿܠ�fƣżŃŰÿŲ�ŏ�SƫĜÿŲܔڒڔڕڍ�܉�FĪƣĪŰěÿĜŊ�HW�

DO���1980; Acsádi i Nemeskéri, 1970; Buikstra i Ubelaker, 1994). 

La pelvis és la regió que millor informa sobre les diferències entre 

individus femenins i masculins, a conseqüència de les seves necessitats 

ƠÿƣƸŏĜǀŧÿƣƫ��ƣǀǭĪŤܡڎڌڌڎܠ��ƠƣżƠżƫÿ�ǀŲ�ŰĹƸżģĪ�ǜŏƫǀÿŧ�ÿŰě�ǀŲÿ�ŃƣÿŲ�

ǿÿěŏŧŏƸÿƸ�ěÿƫÿƸ�ǁŲŏĜÿŰĪŲƸ�ĪŲ�ŧܹżěƫĪƣǜÿĜŏŽ�ģĪ�ŧÿ�ƫǀƠĪƣłőĜŏĪ�ÿǀƣŏĜǀŧÿƣ܉�ŧܹĪƫ-

cotadura ciàtica, l’arc compost i l’aspecte i proporció del marge inferior 

del coxal.

En el crani, s’han observat diferents senyals de robustesa en llocs 

ƠǀŲƸǀÿŧƫ�ģĪŧ�łƣżŲƸÿŧ܉�ģĪ�ŧܹÿƠƋǿƫŏ�ŰÿƫƸżŏģĪ�ż�ģĪ�ŧܹżĜĜŏƠŏƸÿŧ�hÿ�ƠƣżƠżƫƸÿ�

ģĪ�'ĪŲŏƫĪ�FĪƣĪŰěÿĜŊܠ�FĪƣĪŰěÿĜŊ�ĪƸ�ÿŧܡڌڔڕڍ�܉�ĜżŲƫŏƫƸĪŏǢ�ĪŲ�ǀŲÿ�ƫĹƣŏĪ�

de recomanacions per al diagnòstic del sexe dels esquelets.

hÿ�ƣĪłĪƣĹŲĜŏÿ�ƢǀĪ�ĪŲƫ�żłĪƣĪŏǢ�ŧܹżěƣÿ�ĜŧđƫƫŏĜÿ�ģܹ�ŧŏǜŏĪƣܡڏڒڕڍܠ��ƠĪƣ�ÿ�

determinar el sexe a partir de les longituds dels ossos llargs i d’algunes 

dimensions concretes del coxal, el cap del fèmur i el perímetre clavi-

cular ens ha estat d’utilitat, i també els resultats obtinguts a partir de 

l’aplicació de diverses fórmules discriminants, especialment referides 

ÿŧ�ĜżǢÿŧܠ�¦ŏƫƫĪĜŊ�ŏ�rÿŧŃżƫÿܡڏڕڕڍ�܉�ż�ÿŧ�Ƹÿŧ܇ŧǀƫ�ŏ�Īŧ�ĜÿŧĜÿŲŏܠ��ŧĪŰĀŲ�ĪƸ�ÿŧ܉�

2003).

En funció del material de la mostra, es va establir el sexe en cadas-

ĜǀŲ�ģĪŧƫ�ĪƫƢǀĪŧĪƸƫ�ŏŲģŏǜŏģǀÿŧŏƸǭÿƸƫ܉�żƠƸÿŲƸ�ƠĪƣ�ÿŧŃǀŲĪƫ�ƸĹĜŲŏƢǀĪƫ�ŏ�ģĪ-

clinant-ne d’altres.

Determinació de l’edat

L’interval d’edat s’ha estimat a partir de la combinació de diversos 

ƠÿƣđŰĪƸƣĪƫ܈�Īŧ�ģĪƫŃÿƫƸ�ģĪ�ŧĪƫ�ƠĪĜĪƫ�ģĪŲƸÿŧƫܠ��ƣżƸǝĪŧŧܔܡڍڔڕڍ�܉�Īŧ�Ńƣÿǀ�

ģܹżěŧŏƸĪƣÿĜŏŽ�ģĪ�ŧĪƫ�ƫǀƸǀƣĪƫ�ĜƣÿŲŏÿŧƫ܉�ƫŏƫƸĪŰÿƸŏƸǭÿƸ�ƠĪƣ�rÿƣƸŏŲܠ�rÿƣƸŏŲ�ŏ�

®ÿŧŧĪƣܡړڑڕڍ�܉�ĪŲ�Īŧ�ƫĪǀ�ŰżŰĪŲƸ�ŏ�ÿĜƸǀÿŧŏƸǭÿƸ�ƠĪƣ�rĪŏŲģŧ�ŏ�hżǜĪšżǣܡڑڔڕڍܠ��

ŏ�rÿƫƫĪƸ�ĪŲ�Īŧƫ�ÿŲǣƫܠ�ڌڔ�rÿƫƫĪƸܔܡڕڔڕڍ�܉�ŧĪƫ�ŰżģŏǿĜÿĜŏżŲƫ�ƠƣżģǀŖģĪƫ�ÿ�ŧÿ�

ƫǀƠĪƣłőĜŏĪ�ģĪ�ŧÿ�ƫőŰǿƫŏ�ƠǁěŏĜÿ�ģĪŧ�ĜżǢÿŧܠ�¼żģģܔܡڌڎڕڍ�܉�Īŧƫ�ĜÿŲǜŏƫ�Űżƣłż-

ŧƋŃŏĜƫ�ÿ�ŧÿ�ƫǀƠĪƣłőĜŏĪ�ÿǀƣŏĜǀŧÿƣ�ģĪ�ŧܹŏŧŏܠ�hżǜĪšżǣ�ĪƸ�ÿŧܔܡڑڔڕڍ�܉�ŏ�Īŧƫ�ĜÿŲǜŏƫ�ÿ�

ŧܹĪǢƸƣĪŰ�ĪƫƸĪƣŲÿŧ�ģĪ�ŧÿ�ƢǀÿƣƸÿ�ĜżƫƸĪŧŧÿܠ�SƫĜÿŲ�ĪƸ�ÿŧܡڑڔڕڍ�ܔڐڔڕڍ�܉�'Ī�łżƣ-

ma general, s’ha considerat el desgast de les articulacions i la presència 

ģܹĪǢżƫƸżƫŏƫܠ� ÿŰƠŏŧŧżܡڍڌڌڎ�܉�ƠĪƣ�ÿ�ǜÿŧżƣÿƣ�ŧÿ�ŰÿģǀƣĪƫÿ�ģܹÿŧŃǀŲƫ�ĪƫƢǀĪ-

lets.

Patologia

£Īƣ�ŧÿ�ģĪƸĪƣŰŏŲÿĜŏŽ�ŏ�ĪƫƸǀģŏ�ģĪ�ŧĪƫ�ƠÿƸżŧżŃŏĪƫ܉�ƫܹŊÿ�ƣĪÿŧŏƸǭÿƸ�Ơƣŏ-

merament l’observació macroscòpica de les restes, per arribar així al 

diagnòstic de les possibles malalties que va patir l’individu al llarg de 

ŧÿ�ƫĪǜÿ�ǜŏģÿ�¼ÿŰěī�ƫܹÿŲÿŧŏƸǭĪŲ�ÿŧƸƣĪƫ�ÿƫƠĪĜƸĪƫ�ƠÿƸżŧƋŃŏĜƫ�ƣĪŧÿĜŏżŲÿƸƫ�

ÿŰě�ŏŲģŏĜÿģżƣƫ�ģܹĪƫƸƣĹƫ�ŰǀƫĜǀŧÿƣܠ�ƠƣĪƫĹŲĜŏÿ�ģܹĪŲƸĪƫżƠÿƸŏĪƫ�ż�ŏŲģŏ-

cadors musculoesquelètics) que poden servir per conèixer el tipus de 

ǜŏģÿ�ģĪŧƫ�ŏŲģŏǜŏģǀƫܠ�®ÿłżŲƸ�ĪƸ�ÿŧܔڒڕڕڍ�܉�fĪŲŲĪģǣ܉ڕڔڕڍ�܉� ÿƠÿƫƫżܡڔڕڕڍ�܉��

Les patologies orals estudiades han estat les següents: càries, malaltia 

periodontal i inferència de fístules. Finalment, s’han inclòs indicadors 

d’estrès ambiental com la presència o no de tosca dental i desgast den-

tal. Per tal de facilitar la recollida de dades referides a les peces dentals 

ƫܹŊÿŲ�ǀƸŏŧŏƸǭÿƸ�Īŧƫ�Ĝżģŏƫ�ƠƣżƠżƫÿƸƫ�ƠĪƣ�ŧÿ�FĪģĪƣÿĜŏŽ�'ĪŲƸÿŧ�SŲƸĪƣŲÿĜŏżŲÿŧ�

�܉ŊŏŰĪŲżƫ�ĪƸ�ÿŧ ܠ��ŏ�ŧÿ�ǿƸǢÿ�ģĪŲƸÿŧ�ģĪƫĪŲǜżlǀƠÿģÿ�ÿŧ�ŧÿěżƣÿƸżƣŏܡF'Sܠ

1999).

 4.4.- Anàlisis d’ADN

Del conjunt de restes òssies i dentals disponibles, se seleccionen 

dues mostres que presentin un millor estat de preservació macroscòpi-

ca. Les peces dentals s’extreuen de la mandíbula, procurant no alterar 

les estructures òssies adjacents. Només en aquells casos en els quals 

no existeixin dents disponibles o aquestes no presentin l’estat de pre-

servació adequat, es recorrerà a la presa de mostres d’os. En aquest cas, 

ƫĪ�ƫĪŧĪĜĜŏżŲĪŲ�ƠƣĪłĪƣŏěŧĪŰĪŲƸ�żƫƫżƫ�ƠƣĹǜŏÿŰĪŲƸ�łƣÿŃŰĪŲƸÿƸƫܠ�ĜÿŧżƸÿ�

ĜƣÿŲŏÿŧ�ŏ�ĜżƫƸĪŧŧĪƫܡ�®ŏ�ÿŏǢƋ�Ųż�īƫ�ƠżƫƫŏěŧĪ܉�ƫĪ�ƫĪŧĪĜĜŏżŲĪŲ�żƫƫżƫ�ŧŧÿƣŃƫܠ�łĹ-

mur, húmer, tíbia, peroné, etc.). 

'Ī�Ĝÿģÿ�ŰżƫƸƣÿ�Īƫ�ƣĪÿŧŏƸǭÿ�ǀŲ�ƣĪŃŏƫƸƣĪ�łżƸżŃƣđǿĜ܉�ǀŲÿ�ŲĪƸĪšÿ�ƠĪƣ�

ĪŧŏŰŏŲÿƣ�ĜżŲƸÿŰŏŲÿŲƸƫ�ĪǢƸĪƣŲƫܠ�ǀƸŏŧŏƸǭÿŲƸ�ǀŲÿ�ÿƣĪŲÿģżƣÿ�ÿŰě�ƋǢŏģ�

ģܹÿŧǀŰŏŲŏܡ�ŏ�ǀŲÿ�ĪǢƸƣÿĜĜŏŽ�ģܹ�'t�/ŧ�ƠƣżĜīƫ�ģܹĪǢƸƣÿĜĜŏŽ�ÿ�ǀƸŏŧŏƸǭÿƣ�ĜżŲ-

ƫŏƫƸĪŏǢ�ĪŲ�ǀŲÿ�ŰżģŏǿĜÿĜŏŽ�ģĪŧ�ģĪ�¦żŊŧÿŲģ�ŏ�NżłƣĪŏƸĪƣ܉ړڌڌڎ�܉�ģĪƫĜƣŏƸ�ĪŲ�

GÿŰěÿ�ĪƸ�ÿŧڍڍڌڎ�܉�ŏ�FĪƣŲĀŲģĪǭ�ĪƸ�ÿŧڐڍڌڎ�܉�/Ų�ÿƢǀĪƫƸ�ƠƣżĜīƫ�ƫܹǀƸŏŧŏƸǭĪŲ�

ƸƣĪƫ�ƫżŧǀĜŏżŲƫ�ƸÿŰƠżŲÿģĪƫܠ�ĪǢƸƣÿĜĜŏŽ܉�ŲĪƸĪšÿ�ŏ�ĜÿƠƸǀƣÿ�ģܹ�'tܡ�ŏ�ģŏƋǢŏģ�

Iltirtarqueologia:: Memòria arqueològica PF-0027 :: Cementiri de Montjuïc

11



de silicona. 

/ƫ�ƣĪÿŧŏƸǭĪŲ�ĜżŰ�ÿ�ŰőŲŏŰ�ģǀĪƫ�ÿŰƠŧŏǿĜÿĜŏżŲƫ�ģܹ�'tܡ¦ £ܠ��ƠĪƣ�

cada extracte, d’acord amb els criteris d’autenticitat per ADN forense. 

/ŧƫ�ŰÿƣĜÿģżƣƫ�®¼¦ƫ�ƫܹÿŲÿŧŏƸǭĪŲ�ŰŏƸšÿŲğÿŲƸ�Īŧ�fŏƸ�ĜżŰĪƣĜŏÿŧ��ŰƠFh®¼¦ޤ�

tGr�®/ŧĪĜƸܠ�ޥ¼ŊĪƣŰżFŏƫŊĪƣ�®ĜŏĪŲƸŏǿĜܡ�ĪŲ�ƣĪŧÿĜŏŽ�ÿŧƫ�ŰÿƣĜÿģżƣƫ�ÿǀƸż-

ƫƋŰŏĜƫ�ŏ�ŰŏƸšÿŲğÿŲƸ�Īŧ�fŏƸ�ĜżŰĪƣĜŏÿŧ�æǿŧĪƣޥ�£ŧǀƫܠ�¼ŊĪƣŰżFŏƫŊĪƣ�®ĜŏĪŲƸŏ-

ǿĜܡ�ƣĪƫƠĪĜƸĪ�ÿŧƫ�ŰÿƣĜÿģżƣƫ�ģĪ�ĜƣżŰżƫżŰÿ�æ

/ŧƫ�ŃĪŲżƸŏƠƫ�ƫܹżěƸĪŲĪŲ�ĪŲ�ÿŲÿŧŏƸǭÿƣ�Īŧƫ�ÿŰƠŧŏǿĜÿƸƫ�ÿŧ�ƫĪƢǆĪŲĜŏÿģżƣ�

��ǀěŏĜÿƸ�ÿ�ŧÿ�ÃŲŏƸÿƸ�ģĪ܉ܡŊĪƣŰżFŏƫŊĪƣ�®ĜŏĪŲƸŏǿĜ¼ܠ�Ǣŧ�'t���ŲÿŧǣǭĪƣڌڏړڏ

Genòmica Campus Moncloa. 

�Űě�ŧܹżěšĪĜƸŏǀ�ģĪ�ŃÿƣÿŲƸŏƣ�ŧÿ�ŰđǢŏŰÿ�ǿÿěŏŧŏƸÿƸ�ģĪŧƫ�ƣĪƫǀŧƸÿƸƫ܉�ģǀ-

rant tot el procés s’adopten criteris d’autenticitat, en qualitat de mesu-

res preventives en el laboratori en quant a mètodes d’aïllament, infra-

ĪƫƸƣǀĜƸǀƣĪƫ�ĪƫƠĪĜŏÿŧƫ܉�ŏŲƫƸƣǀŰĪŲƸÿŧƫ�ŏ�ƸĹĜŲŏƢǀĪƫ�ĪƫƠĪĜőǿƢǀĪƫܠ�£ďďěż�ĪƸ�

al. 2004).

5.- Descripció dels treballs realitzats

������'HVHQYROXSDPHQW�GH�O
H[FDYDFLµ�DUTXHRO´JLFD

L’àrea d’intervenció es troba en un espai delimitat per blocs de nín-

Ǣżŧƫܠ�ÿŧ�tżƣģ�ŏ�ÿ�ŧܹ/ƫƸܡ�ŏ�ǀŲ�Űǀƣ�ģĪ�ƠĪģƣÿܠ�ÿ�ŧܹ�ĪƫƸܡ�ƢǀĪ�ƫĪƠÿƣÿ�ÿƢǀĪƫƸÿ�

đƣĪÿ�ģܹǀŲÿ�ǭżŲÿ�ģĪ�ƠÿŲƸĪżŲƫ܉�ĜżūŧżĜÿƸƫ�ÿ�ŧܹżĪƫƸ�ģĪ�ŧÿ�ǭżŲÿ�ĪǢĜÿǜÿģÿ܉�ÿ�

una cota superior. Es tracta d’un mur construït amb pedra tallada de 

manera irregular, mateix parament que s’observa a la majoria de murs 

ģĪŧ�ĜĪŰĪŲƸŏƣŏܠ�FŏŃܡڔ�

�ƢǀĪƫƸÿ�ǭżŲÿ�ĪƫƸđ�ƠÿǜŏŰĪŲƸÿģÿ�ÿŰě�łżƣŰŏŃŽܠ�Ã/܉ܡڍڌڌڍ��ŰżƸŏǀ�ƠĪŧ�

qual, en primer lloc, s’ha procedit a la retirada del formigó amb mitjans 

ŰĪĜđŲŏĜƫ܉�ƸÿƫƢǀĪƫ�ƢǀĪ�ŊÿŲ�ƣĪÿŧŏƸǭÿƸ�żƠĪƣÿƣŏƫ�ģĪ�®żƣŏŃǀī܉�®h܉�ĪŰƠƣĪƫÿ�

ĜżŲĜĪƫƫŏżŲđƣŏÿ�ģĪ�ŧĪƫ�żěƣĪƫ�ģĪŧ�ĜĪŰĪŲƸŏƣŏ܉�ƫżƸÿ�ĜżŲƸƣżŧ�ÿƣƢǀĪżŧƋŃŏĜܠ�FŏŃ�

9).

Figura 8. Zona d’intervenció abans d’iniciar les tasques d’excavació.

)LJXUD����5HWLUDGD�GHO�IRUPLJµ�VRWD�FRQWURO�DUTXHRO´JLF�

)LJXUD�����(VWUDWV�L�PXU�GHVFREHUWV�XQ�FRS�HQUHWLUDW�HO�IRUPLJµ�
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Un cop enretirat el formigó, han quedat al descobert diversos 

ĪƫƸƣÿƸƫ�ŏ�ǀŲ�Űǀƣܠ�FŏŃܡڌڍ��/ŧ�Űǀƣ܉�r¦܉ڍܫ�Īƫ�Ƹƣżěÿǜÿ�ÿŧ�Ųżƣģ�ģĪ�ŧÿ�ǭżŲÿ�

ĪǢĜÿǜÿģÿ�ŏ�Īƫ�ģŏƫƠżƫÿǜÿ�ƠÿƣÿūŧĪŧ�ÿŧ�ěŧżĜ�ģĪ�ŲőŲǢżŧƫ�ĜżŲƸŏŃǀ�hÿ�ŲĪƸĪšÿ�ŏ�

excavació del mateix ha permés determinar que està compost per dos 

ƸƣÿŰƫ�ĪƫƸƣǀĜƸǀƣÿŧƫܠ�Ã/ڑڌڌڍ��ŏ�Ã/ܡڒڌڌڍ��ÿŰě�ÿƠÿƣĪŧŧƫ�ģŏłĪƣĪŲĜŏÿƸƫ܉�ŏ�ǀŲŏƸƫ�

ĪŲƸƣĪ�Īŧŧƫ�ƠĪƣ�ǀŲÿ�ƠĪģƣÿ�ěĪŲ�ĪƫĜÿŏƣÿģÿܠ�Ã/ܡړڍڌڍ��ǀěŏĜÿģÿ�ÿ�ŧܹÿŧğÿģÿ�ģĪŧ�

ĜÿŲǜŏ�ģĪ�ǜĪƫƫÿŲƸ�ģĪ�ŧĪƫ�ģǀĪƫ�ĜÿƣĪƫ�ģĪ�ŧÿ�ǿŧĪƣÿ�ģĪ�ŲőŲǢżŧƫ�ĪƫŰĪŲƸÿģÿܠ�FŏŃ�

11 i 12). 

/ŧ�ƸƣÿŰ�ģĪ�Űǀƣ�Ã/ڑڌڌڍ��ĜżŲƫĪƣǜÿ�ģǀĪƫ�ǿŧÿģĪƫ܉�ƢǀĪ�ĪŲ�ƸżƸÿŧ�ƸĪŲĪŲ�

50 centímetres d’alçat. i l’aparell està construït amb carreus de pedra 

ƫżƣƣĪŲĜÿܠ�ĪŲ�ÿƢǀĪƫƸ�Ĝÿƫ܉�ƠĪģƣÿ�ģĪ�rżŲƸšǀZĜ܉ܡ�ŧŧŏŃÿģĪƫ�ÿŰě�ŰżƣƸĪƣ�ģĪ�

Ĝÿŧğ܉�ģĪ�ƸżŲÿŧŏƸÿƸ�ěŧÿŲĜÿܠ�FŏŃܡڏڍ��/ŧ�ƸƣÿŰ�ģĪ�Űǀƣ�Ã/ڒڌڌڍ��ĜżŲƫĪƣǜÿ�ǀŲÿ�

)LJXUD�����0XU�05����XELFDW�DO�QRUG�GH�OD�]RQD�H[FDYDGD��SDUDĂOHO�DO�EORF�GH�Q¯Q[ROV�FRQWLJX�

)LJXUD�����$O©DW�GHO�PXU�05���

ǿŧÿģÿ�ģĪ�ĜÿƣƣĪǀƫ܉�ƫżěƣĪ�ŧÿ�Ƣǀÿŧ�ƫܹŊŏ�ģŏƫƠżƫÿ�ǀŲÿ�ƫĪŃżŲÿ�ǿŧÿģÿ�ģĪ�ŰÿżŲƫ�

El parament de mur està format, doncs, per pedra i maons lligats amb 

morter de calç, de tonalitat blanca. El mur continua sota el limit oest de 

ŧÿ�ǭżŲÿ�ĪǢĜÿǜÿģÿ�¼żƸ�ŏ�ŧÿ�ģŏłĪƣĹŲĜŏÿ�ģĪ�ƠÿƣÿŰĪŲƸ܉�Īƫ�ƸƣÿĜƸÿ�ģĪ�ŧÿ�ĜżŲƸŏ-

ŲǀÿĜŏŽ�ģĪ�ŧܹĪƫƸƣǀĜƸǀƣÿ�Ã/܉ڑڌڌڍ��ĜżŲƫƸƣǀŖģÿ�ÿŧ�ŰÿƸĪŏǢ�ŰżŰĪŲƸܠ�FŏŃܡڐڍ��

/ŲƸƣĪ�Īŧƫ�ģżƫ�ƸƣÿŰƫ�ģĪ�Űǀƣ�Ŋŏ�Ŋÿ�ǀŲ�ĜÿƣƣĪǀ�ģĪ�ƠĪģƣÿ�ƫżƣƣĪŲĜÿܠ�Ã/܉ܡړڌڌڍ��

ěĪŲ�ĪƫĜÿŏƣÿƸܨ�ģĪڎڏ��ƠĪƣڐڍ��ĜĪŲƸőŰĪƸƣĪƫܨ�ĪŲĜÿŏǢÿƸ�ĪŲƸƣĪ�Īŧƫ�ģżƫ�Ơÿƣÿ-

ments, just al punt que coincideix amb el canvi de vessant del bloc de 

nínxols contigu a l’àrea excavada.

)LJXUD�����7UDP�GHO�PXU�05���FRUUHVSRQHQW�D�OD�8(������

)LJXUD�����7UDP�GHO�PXU�05���FRUUHVSRQHQW�D�OD�8(������

/ŧ�Űǀƣ�r¦ڍܫ�Ƹīڌڐ��ĜĪŲƸőŰĪƸƣĪƫ�ģܹÿŰƠŧÿģÿ܉�ŏ�ŧÿ�ŧŧÿƣŃÿģÿ�ģĪƫĜżěĪƣƸÿܨ�

ƣĪĜżƣģĪŰ�ƢǀĪ�ĜżŲƸŏŲǀÿ�ƫżƸÿ�Īŧ�ŧőŰŏƸ��ĪƫƸ�ģĪ�ŧÿ�ǭżŲÿ�ĪǢĜÿǜÿģÿܨ�īƫ�ģĪڏܹڏ��

metres. L’alçada conservada és variable. Mentre que al tram UE 1005 és 

50 centímetres d’alçat, el tram UE 1006 només en té 30.

Pel que fa a la interpretació de l’estructura, cal dir que la cantonada 

del mur coincideix amb la línia de façana dels nínxols ubicats al nord de 

ŧÿ�ǭżŲÿ�ĪǢĜÿǜÿģÿ�£Īƣ�ÿƢǀĪƫƸ�ŰżƸŏǀ܉�ÿŏǢő�ĜżŰ�ƸÿŰěī�ƠĪŧ�ƸŏƠǀƫ�ģܹÿƠÿƣĪŧŧ�

i les dimensions de l’estructura, creiem que hem de relacionar aquest 

mur amb la construcció dels nínxols. Segons han informat tècnics del 

cementiri, l’estructura de nínxols que actualment continua en peu tenia 

ǀŲÿ�Ĝÿƣÿ�ģĪ�ŲőŲǢżŧƫ�ƢǀĪ�Űŏƣÿǜÿ�ĪŲ�ģŏƣĪĜĜŏŽ�ÿ�ŧÿ�ǭżŲÿ�ĪǢĜÿǜÿģÿ܉�īƫ�ÿ�ģŏƣ܉�

)LJXUD�����8QLWDWV�HVWUDWLJU¢ȍTXHV�8(�������8(������L�8(�������GRFXPHQWDGHV�HQ�XQ�QLYHOO�
VXSHUȍFLDO��VRWD�HO�IRUPLJµ�
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en direcció sud-oest. Aquesta dada indica que l’estructura original era 

més gran que l’actual, amb el qual la hipòtesis que associa el mur MR-1 

amb els nínxols guanya solidesa.

A banda d’aquesta estructura, la retirada de la capa  de formigó, 

d’uns 15 centímetres de gruix, ha deixat al descobert diferents estrats. 

D’una banda, a bona part de l’àrea oberta s’estenia la UE 1002, un nivell 

d’argila de textura molt compacta, de color marró amb tons vermells, i 

amb presència d’alguna pedra. D’altra banda, també s’ha pogut obser-

var en superfície, dos altres estrats: UE 1016 al sector nord-est, un nivell 

d’argila també compacte, de tonalitat vermella, amb presència de mar-

gues i pedres; i la UE 1004 al sector sud-oest, estrat compost d’argila 

ŰÿƣƣŽ܉�ĪŲ�ÿƢǀĪƫƸ�Ĝÿƫ�ģĪ�ƸĪǢƸǀƣÿ�ŰżŧƸ�Űīƫ�ǵŧżŲšÿ�ƢǀĪ�ŧĪƫ�ÿŲƸĪƣŏżƣƫܠ�FŏŃ�

15).

¼żƸ�ŏ�ƢǀĪ�ÿŰěģŽƫ�ĪƫƸƣÿƸƫܠ�Ã/ڒڍڌڍ��ŏ�Ã/ܡڐڌڌڍ��ƫܹŊÿŲ�ģżĜǀŰĪŲƸÿƸ�ĪŲ�

superfície, l’excavació de la UE 1002 ha permès comprovar que continu-

aven sota d’aquest estrat, seguint una pendent pronunciada vers l’oest 

ܡßĪǀƣĪ�ƫĪĜĜŏżŲƫ�ĪƫƸƣÿƸŏŃƣđǿƢǀĪƫܠ

Durant els treballs de rebaix de la UE 1016 s’ha documentat un con-

šǀŲƸ�ģĪ�ƠĪģƣĪƫ�ǀěŏĜÿģĪƫ�ÿŧ�ƫĪĜƸżƣ�ŲżƣģܫĪƫƸ�ģĪ�ŧܹđƣĪÿ�ĪǢĜÿǜÿģÿܠ�Ã/ܡڔڌڌڍ��

��tż�ƠƣĪƫĪŲƸĪŲ�ĜÿƠ�ģŏƫƠżƫŏĜŏŽ�żƣģĪŲÿģÿ�Ųŏ�ĜÿƠ�ƸŏƠǀƫ�ģĪ�ŧŧŏŃÿŰܡڒڍ�FŏŃܠ

que permeti associar-les a algun tipus d’estructura. Tampoc es troben a 

l’interior de cap retall, amb el qual no es corresponen amb el rebliment 

d’una fossa. La manca d’una disposició ordenada ni de cap altra estruc-

Ƹǀƣÿ�ÿƫƫżĜŏÿģÿ�ģŏǿĜǀŧƸĪŲ�ŧÿ�ŏŲƸĪƣƠƣĪƸÿĜŏŽ�ģܹÿƢǀĪƫƸ�ĜżŲšǀŲƸ�ģĪ�ƠĪģƣĪƫ�

indeterminat. Podria tractar-se d’un abocament de pedres arbitrari 

sense cap tipus de funcionalitat concreta, dipositat al mateix moment 

que la UE 1016, ja que aquest estrat es troba tant per sobre com per 

sota de les pedres. Sabem, però, que aquest abocament és anterior a la 

construcció del mur MR-1, que cobreix una de les pedres de la UE 1008. 

Per aquest motiu no s’han excavat, ja que la construcció dels nínxols i, 

per tant, del mur MR-1,  és anterior a l’any en que Pablo de la Torriente 

hi fou enterrat.

L’excavació de l’estrat UE 1004 ha deixat al descobert, a l’oest de 

l’àrea excavada, un tram de mur fet amb carreus de pedra sorrenca 

��ĜÿƸÿŧżŃÿƸ�ĜżŰ�ÿ܉ŧ�Űǀƣ/�ܨ�ƠĪģƣÿ�ģĪ�rżŲƸšǀŖĜ܉ĪŲ�ÿƢǀĪƫƸ�Ĝÿƫܨ�ܡڕڌڌڍ�/Ãܠ

MR-3, està orientat en sentit nord-oest/sud-est, i el seu traçat no coin-

cideix amb cap de les estructures visibles actualment al cementiri. Ha 

aparegut a uns 70 centímetres de profunditat respecte la cota actual, i 

ĜżŲƸŏŲǀÿ�ƫżƸÿ�Īŧ�ŧőŰŏƸ�ƫǀģ�ģĪ�ŧܹđƣĪÿ�ĪǢĜÿǜÿģÿܠ�FŏŃܡړڍ��/ŧ�ƠÿƣÿŰĪŲƸ܉�ĜżŰ�

hem dit, està fet amb carreus de dimensions considerables, que no pre-

ƫĪŲƸĪŲ�ĜÿƠ�ƸŏƠǀƫ�ģĪ�ŧŧŏŃÿŰ�ĪŲƸƣĪ�Īŧŧƫ܉�ŏ�ĜżŲƫĪƣǜÿ�ģǀĪƫ�ǿŧÿģĪƫ�ģܹÿŧğÿƸ���ŧÿ�
)LJXUD�����&RQMXQW�GH�SHGUHV�VHQVH�GLVSRVLFLµ�RUGHQDGD��8(�������DPE�HO�GHWDOO�G
XQD�GH�OHV�

SHGUHV�TXH�HV�WURED�VRWD�HOV�O¯PLWV�GHO�PXU�05���

)LJXUD�����0XU�05����HQ�SODQWD�L�VHFFLµ��GRFXPHQWDW�D�OD�]RQD�2HVW�GH�O
H[FDYDFLµ�

Ĝÿƣÿ�żĪƫƸ�ģĪ�ŧܹĪƫƸƣǀĜƸǀƣÿ�ƫܹŊÿ�ģżĜǀŰĪŲƸÿƸ�ŧÿ�ƣÿƫÿ�ģĪ�łżŲÿŰĪŲƸÿĜŏŽܠ�Ã/�

�/Ãܠ��ŧÿ�Ƣǀÿŧ�ĪƫƸÿǜÿ�ƣĪěŧĪƣƸÿ�ƠĪƣ�ǀŲ�ĪƫƸƣÿƸ�ģĪ�ĜżŲƫŏƫƸĹŲĜŏÿ�ǵŧżŲšÿ܉ܡڎڍڌڍ

1013), sense cap tipus de material arqueològic associat, amb el qual no 

hem pogut precisar la cronologia d’aquesta estructura.

A la meitat oest de l’àrea excavada, on hi ha més potència estra-

ƸŏŃƣđǿĜÿ܉�ƫżƸÿ�ŧÿ�Ã/ڎڌڌڍ��ƫܹŊÿŲ�ģżĜǀŰĪŲƸÿƸ�ǀŲ�ĪƫƸƣÿƸ�ģܹÿĜǀŰǀŧÿĜŏŽ܉�

UE 1014. Aquest nivell estava compost per fragments de margues dis-

gregades, de color groc i morat, amb presència d’algunes pedres, i ha 

aparegut a 20 centímetres de profunditat respecte la cota del paviment 

ģĪ�łżƣŰŏŃŽ�¼ĪŲŏÿ�ǀŲÿ�ƠżƸĹŲĜŏÿ�ĪƫƸƣÿƸŏŃƣđǿĜÿ�ǜÿƣŏÿěŧĪ܉�ƢǀĪ�żƫĜŏūŧÿǜÿ�

entre els 10 i 40 centímetres. Sota aquest estrat, ha aparegut un retall 

ģĪ�ƠŧÿŲƸÿ�ŏƣƣĪŃǀŧÿƣܠ�Ã/܉ܡڔڍڌڍ��ƢǀĪ�ÿłĪĜƸÿ�ŧÿ�Ã/ڐڌڌڍ��/ƫ�ƸƣÿĜƸÿ�ģܹǀŲÿ�

ĪƫƸƣǀĜƸǀƣÿ�ŏŲģĪƸĪƣŰŏŲÿģÿ܉ܡڎܫ¼¦ܠ��ÿŰě�ŧĪƫ�ƠÿƣĪƸƫ�ĜżŲǜĪƣŃĪŲƸƫ�ŏ�Īŧ�łżŲƫ�

ĜƋŲĜÿǀ܉�ÿŰě�ǀŲÿ�ƠƣżłǀŲģŏƸÿƸ�ģĪڌڑ��ĜĪŲƸőŰĪƸƣĪƫ�ÿ�ŧÿ�ǭżŲÿ�Űīƫ�łżŲģÿ�/ŧ�

ƣĪƸÿŧŧ�ĪƫƸđ�ƣĪěŧĪƣƸ�ƠĪƣ�ǀŲ�ƫżŧ�ŲŏǜĪŧŧܠ�Ã/ܡڑڍڌڍ��ĜżŰƠżƫƸ�ƠĪƣ�ŧŧŏŰƫ�ÿƣŃŏŧżƫżƫ�

de color groc clar. Es tracta d’un estrat molt homogeni, sense materials 

ÿƣƢǀĪżŧƋŃŏĜƫ�ƢǀĪ�ƠĪƣŰĪƸŏŲ�ƠƣĪĜŏƫÿƣܫŲĪ�ŧÿ�ĜƣżŲżŧżŃŏÿܠ�FŏŃܡڔڍ�

��ŧÿ�ǭżŲÿ�ƫǀģܫżĪƫƸ�ģĪ�ŧܹđƣĪÿ�ĪǢĜÿǜÿģÿ܉�ŏ�ƫżƸÿ�ŧÿ�Ã/܉ڐڌڌڍ��Īƫ�ģżĜǀ-

ŰĪŲƸÿ�ǀŲ�ÿŧƸƣĪ�ĪƫƸƣÿƸܠ�Ã/܉ܡڕڍڌڍ��ĜżŲƫŏƫƸĪŲƸ�ĪŲ�ǀŲ�ŲŏǜĪŧŧ�ģܹǀŲƫڌڍ��ĜĪŲ-

tímetres de potència, de textura solta i compost d’argila de coloració 

)LJXUD�����6HFFLµ�GHO�UHWDOO�LQGHWHUPLQDW�57����UHEOHUW�SHU�XQ�HVWUDW�OOLPV�DUJLORVRV�GH�FRORU�JURF�
FODU��8(������
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marró fosc. En aquest estrat s’ha documentat la única resta antropolò-

ŃŏĜÿ�ģĪ�ŧÿ�ŏŲƸĪƣǜĪŲĜŏŽ܈�ǀŲ�łƣÿŃŰĪŲƸ�ģĪ�ĜżƫƸĪŧŧÿ�ŊǀŰÿŲÿܠ�FŏŃܡڕڍ��¼ĪŲŏŲƸ�

en compte que l’estrat UE 1019 s’adapta a la morfologia natural del ter-

reny, sembla que s’hauria sedimentat de manera natural sobre el subs-

trat geològic de roca sorrenca, UE 1011, que apareix sota aquest nivell.

El substrat geològic apareix vora el mur MR-3, a uns 80 cm de pro-

funditat respecte la cota del paviment de formigó. No es tracta d’un 

bloc compacte, sinó d’una formació de pedra sorrenca fracturada en 

)LJXUD�����)UDJPHQW�GH�FRVWHOOD�GRFXPHQWDW�D�O
HVWUDW�8(�������VREUH�HO�VXEVWUDW�JHRO´JLF�

diaclases., entre les quals apareix un sediment de coloració vermella, 

ĜżƣƣĪƫƠżŲĪŲƸ�ƸÿŰěī�ÿŧ�ƫǀěƫƸƣÿƸ�ŃĪżŧƋŃŏĜ�ģĪ�ŧܹŏŲģƣĪƸܠ�FŏŃܡڌڎ�

A l’extrem sud de l’àrea excavada s’ha documentat una darrera es-

ƸƣǀĜƸǀƣÿ܉�r¦ܠ�ڐܫÃ/ܡړڍڌڍ��/ƫ�ƸƣÿĜƸÿ�ģܹǀŲ�Űǀƣ�ƢǀĪ�łÿ�ĜÿŲƸżŲÿģÿ�ĪŲ�ÿŲŃŧĪ�

recte, tancant un recinte que continua sota els límits del mur de pedra 

ģĪŧ�ĜĪŰĪŲƸŏƣŏ�ƢǀĪ�ģĪŧŏŰŏƸÿ�ŧܹđƣĪÿ�ĪǢĜÿǜÿģÿܠ�FŏŃܡڍڎ��/ŧ�ƸƣÿŰ�ģĪ�Űǀƣ�

orientat en direcció nord-sud té una amplada de 60 cm, mentre el tram 

orientat est-oest només té 30 cm d’amplada. Presenta el mateix aparell 

i lligam que el mur MR-1. Aquesta similitud, tot i que no té cap contacte 

ĪƫƸƣÿƸŏŃƣđǿĜ�ÿŰě�Īŧƫ�ŲőŲǢżŧƫ܉�łÿ�ƠĪŲƫÿƣ�ƢǀĪ�īƫ�ģĪ�ŧÿ�ŰÿƸĪŏǢÿ�ĜƣżŲżŧżŃŏÿ܉�

i a tall d’hipòtesis creiem que podria estar relacionat amb algun panteó 

que no es va arribar a construir.

Per tal de descartar que el mur MR-4 sigui alguna estructura relaci-

onada amb algun ossari o fossa comuna del cementiri que estés en fun-

ĜŏżŲÿŰĪŲƸ�ŧܹÿŲǣܨ�ڕڏڕڍ�ģÿƸÿ�ĪŲ�ƢǀĪ�Īƫ�Ƹƣÿƫŧŧÿģđ�£ÿěŧż�ģĪ�ŧÿ�¼żƣƣŏĪŲƸĪ�ģĪŧ�

ŲőŲǢżŧ�ÿ�ŧÿ�łżƫƫÿ܉ܨ�ŊĪŰ�ĜżŲƫǀŧƸÿƸ�ŧĪƫ�ģÿƸĪƫ�ģĪ�ĜżŲĜĪƫƫŏŽ�ģĪŧƫ�ƠÿŲƸĪżŲƫ�

ĜżŲƫƸƣǀŖƸƫ�ĪŲ�ÿƢǀĪƫƸ�ƫĪĜƸżƣܨ�ĪŲ�ĜżŲĜƣĪƸ�Īŧƫ�ŲǁŰĪƣżƫڌڕܫڕڔ��ŏ܉ܨڏڕ��šÿ�ƢǀĪ�

ŧÿ�ĜżŲƫƸƣǀĜĜŏŽ�ģܹÿƢǀĪƫƸ�Űǀƣ�Ŋÿ�ģĪ�ƫĪƣ�ÿŲƸĪƣŏżƣ�ÿŧƫ�ƠÿŲƸĪżŲƫܠ�FŏŃܡڎڎ��

Amb l’ajuda de l’arquitecte del cementiri, Jaume Carreras, s’ha po-

gut esbrinar que la data de concessió del panteó 89-90 és de l’any 1918, i 

fou construït entre 1918 i 1920, mentre que la data de concessió del pan-

teó 93 és l’any 1919, i fou construït entre el 1919 i el 1920. De fet, segons 

el registre consultat, tots els panteons d’aquest sector són d’aquestes 

mateixes dates, aproximadament. Aquesta dada ens indica, doncs, que 

l’estructura MR-4 és anterior als anys 20 del segle XX.
)LJXUD�����6XEVWUDW�JHRO´JLF��TXH�DSDUHL[�D�XQV����FP�GH�SURIXQGLWDW�UHVSHFWH�OD�FRWD�VXSHUȍFLDO�

)LJXUD�����0XU�HQ�IRUPD�GH�FDQWRQDGD�05����XELFDW�DO�VXG�GH�O
¢UHD�H[FDYDGD�

FŏŲÿŧŰĪŲƸ܉�ǀŲ�ĜżƠ�ģĪƫĜÿƣƸÿģÿ�ŧÿ�ƠƣĪƫĹŲĜŏÿ�ģĪ�ĜÿƠ�łżƫƫÿ�ÿ�ŧÿ�ǭżŲÿ�

excavada, s’han protegit les restes descobertes amb una malla anti-ger-

minant, s’ha reomplert l’àrea intervinguda amb el mateix sediment 

ĪǢƸƣĪƸ�ŏ�ƫܹŊÿ�ƠÿǜŏŰĪŲƸÿƸ�ģĪ�Ųżǀ�Īŧ�ƫĪĜƸżƣܠ�FŏŃܡڏڎ�

93

89-90

Àrea excavada
Panteons construïts el 1918 i 191915m1050

)LJXUD�����3O¢QRO�GH�OD�]RQD�H[FDYDGD��RQ�V
REVHUYD�O
¢UD�H[FDYDGD�UHVSHFWH�HO�PXU�GHO�FHPHQWLUL�
TXH�VHSDUD�DTXHVW�VHFWRU�GH�OD�]RQD�GH�SDQWHRQV�

)LJXUD�����0DOOD�GH�SURWHFFLµ�GLVSRVDGD�VREUH�OD�]RQD�H[FDYDGD��DEDQV�GH�VHU�UHRPSOHUWD�DPE�
WHUUD�GH�QRX�
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������0DWHULDOV�DUTXHRO´JLFV�UHFXSHUDWV

Durant la intervenció arqueològica s’han recuperat alguns materials 

que, tot i no estar relacionats amb les despulles de Pablo de la Torrien-

te, evidencien l’ocupació humana d’aquest indret al llarg de la història. 

Tanmateix, però, aquests materials no es troben in situ, ja que aparei-

xen elements de diferents cronologies al mateix estrat. Per tant, foren 

ÿƠżƣƸÿƸƫܨ�šǀŲƸÿŰĪŲƸ�ÿŰě�ŧÿ�ƸĪƣƣÿܨ�ģܹÿŧŃǀŲ�ÿŧƸƣĪ�ŧŧżĜ�Ųż�ŃÿŏƣĪ�ŧŧǀŲǣđ܉�

si tenim en compte la composició dels estrats excavats, que en alguns 

casos és la mateixa que el substrat geològic de Montjuïc. El fet que es 

trobin en context secundari no és estrany si tenim en compte que els 

estrats on han aparegut corresponen a anivellaments del terreny, segu-

rament efectuats durant la construcció del cementiri actual. Durant la 

intervenció arqueològica s’han recuperat alguns materials que, tot i no 

estar relacionats amb les despulles de Pablo de la Torriente, evidencien 

l’ocupació humana d’aquest indret al llarg de la història. Tanmateix, 

però, aquests materials no es troben in situ, ja que apareixen elements 

ģĪ�ģŏłĪƣĪŲƸƫ�ĜƣżŲżŧżŃŏĪƫ�ÿŧ�ŰÿƸĪŏǢ�ĪƫƸƣÿƸ�£Īƣ�ƸÿŲƸ܉�łżƣĪŲ�ÿƠżƣƸÿƸƫܨ�

šǀŲƸÿŰĪŲƸ�ÿŰě�ŧÿ�ƸĪƣƣÿܨ�ģܹÿŧŃǀŲ�ÿŧƸƣĪ�ŧŧżĜ�Ųż�ŃÿŏƣĪ�ŧŧǀŲǣđ܉�ƫŏ�ƸĪŲŏŰ�ĪŲ�

compte la composició dels estrats excavats, que en alguns casos és la 

mateixa que el substrat geològic de Montjuïc. El fet que es trobin en 

context secundari no és estrany si tenim en compte que els estrats on 

han aparegut corresponen a anivellaments del terreny, segurament 

efectuats durant la construcció del cementiri actual.

Pel que fa al tipus de materials, es tracta de diversos fragments de 

ceràmica, dues restes de fauna, tres fragments d’una placa de ferro i 

ƸƣĪƫ�ƣĪěŧżŲƫ�ģĪ�ƠŧđƫƸŏĜ�ģĪ�Ĝżŧżƣ�ěŧÿŲĜ�¼ÿŲƸ�ŧÿ�ƠŧÿĜÿ�ŰĪƸđūŧŏĜÿ�ĜżŰ�Īŧƫ�ƣĪ-

ěŧżŲƫ�ƫܹŊÿŲ�ƣĪĜǀƠĪƣÿƸ�ÿ�ŧܹĪƫƸƣÿƸ�Ã/ܨ�ڎڌڌڍ�ŲŏǜĪŧŧ�ƫǀƠĪƣǿĜŏÿŧ܉ܨ�ŏ�ƠĪƣƸÿŲǣĪŲ�

a restes de taüt, del qual no se n’ha documentat cap més evidència.

Pel que fa a la ceràmica, s’ha recuperat un fragment de plat de sigil-

lata itàlica amb marques en posició radial i el segell A.TITI/FIGVL sobre 

el fons d’un plat Consp.10.1.2 corresponent al període arcaic de la pro-

ģǀĜĜŏŽ�ģĪ�¼®Sܠ�FŏŃܡڐڎ���ƢǀĪƫƸÿ�ƠĪğÿ�ĜżƣƣĪƫƠżŲģƣŏÿ�ÿŧ�ĜĪƣÿŰŏƫƸÿ���¼ŏƸŏ-

ǜƫ�FŏŃǜŧǜƫܠ�� fܡڔڒڍڎ��ƠĪƣ�ÿŧ�Ƣǀÿŧ�Īƫ�ƠƣżƠżƫÿ��ƣĪǭǭż�ŏ�ŧÿ�ǜÿŧŧ�ģĪŧ�£ż�ĜżŰ�ÿ�

ƠżƫƫŏěŧĪƫ�ǭżŲĪƫ�ģĪ�ƠƣżǜŏŲĪŲğÿ�hܹÿģƫĜƣŏƠĜŏŽ�ģܹÿŧŃǀŲƫ�ĪǢĪŰƠŧÿƣƫ�ÿ�ŧÿ�ǜÿŧŧ�

del Po ve determinada per les anàlisis arqueomètriques efectuades per 

ðÿěĪŊŧŏĜŤǣܫ®ĜŊĪǳłĪŲĪŃŃĪƣܡڒڕ�܉ڍڕڕڍܠ��/ƫ�ģżĜǀŰĪŲƸÿ�ŰÿšżƣŏƸđƣŏÿŰĪŲƸ�

sobre les formes més antigues de la producció i sempre amb marques 

ĪŲ�ģŏƫƠżƫŏĜŏŽ�ƣÿģŏÿŧܠ�rÿģƣŏģܡړڕڕڍ�܉��ƢǀĪƫƸÿ�ƠƣżģǀĜĜŏŽܨ�ģÿƸÿģÿ�ĪŲƸƣĪ�ŧÿ�

ģÿƣƣĪƣÿ�ģĹĜÿģÿ�ģĪŧ�ƫ�S�ÿ܉ �ƠĪƣģǀƣÿŲƸ�ǿŲƫ�Īŧ�ƫ�SS�ģܨ �Ŋÿ�ÿƠÿƣĪŃǀƸ�ÿ�ǀŲ�

ģĪŧƫ�ĪƫƸƣÿƸƫ�ģܹÿŲŏǜĪŧŧÿŰĪŲƸ�ģܹÿƢǀĪƫƸÿ�ǭżŲÿܠ�Ã/܉ܡڐڌڌڍ��ģÿģÿ�ƢǀĪ�ĪǜŏģĪŲ-

cia que la ceràmica no es troba en posició primària, i creiem que es pot 

relacionar amb el poblament romà documentat a diferents punts de la 

muntanya de Montjuïc a partir de diverses excavacions i prospeccions 

ƣĪÿŧŏƸǭÿģĪƫ܉�ƢǀĪ�ƫĪŰěŧĪŲ�ŏŲģŏĜÿƣ�ƢǀĪ�Īŧ�ƠżěŧÿŰĪŲƸ�ĪŲ�ƠĪƣőżģĪƫ�ƣżŰÿŲƫ�

fou de caire rural i dispers, però concentrant-se a la vessant sud-oest.

També s’ha recuperat dos fragments informes de ceràmica oxida-

ģÿ�ģĪ�ĜƣżŲżŧżŃŏÿ�ŏŲģĪƸĪƣŰŏŲÿģÿܨ�ģżĜǀŰĪŲƸÿģĪƫ�ÿ�ŧĪƫ�Ã/ƫڏڌڌڍ��ŏڕڍڌڍ��

ƣĪƫƠĪĜƸŏǜÿŰĪŲƸ܉ܨ�ŏ�ƸƣĪƫ�łƣÿŃŰĪŲƸƫ�ģĪ�ĜĪƣđŰŏĜÿ�żǢŏģÿģÿ�ǜŏģƣÿģÿ�ƢǀĪ�Ơż-

ģƣŏĪŲ�ƫĪƣ�ŰĪģŏĪǜÿŧƫܨ�ƸżƸĪƫ�ĪŧŧĪƫ�ƣĪĜǀƠĪƣÿģĪƫ�ÿ�ŧÿ�Ã/ܨڕڍڌڍ��FŏŲÿŧŰĪŲƸ܉�

la ceràmica de cronologia més recent correspon a un fragment de tassa 

ģĪ�ƠżƣĜĪŧŧÿŲÿ܉�ÿŰě�ģĪĜżƣÿĜŏŽ�ģĪ�ŰżƸŏǀƫ�ǵŧżƣÿŧƫ܉�ģżĜǀŰĪŲƸÿģÿ�ÿ�ŧÿ�Ã/�

1003.

Les restes de fauna recuperades corresponen a un fragment de cos-

ƸĪŧŧÿ�ŏ�ǀŲ�łƣÿŃŰĪŲƸ�ģĪ�ŰĪƸđƠżģĪ�ģܹżǜŏĜđƠƣŏģ܉�ŏ�ÿŰěģǀĪƫ�ƫܹŊÿŲ�ŧżĜÿŧŏƸǭÿƸ�

)LJXUD�����6HJHOO�GRFXPHQWDW�DO�IRQV�GHO�SODW�GH�WHUUD�VLJLOODWD�UHFXSHUDW�D�OD�8(������
�LPDWJH�H[WUHWD�GH��KWWSV���ZZZ�WHVLVHQUHG�QHW�ELWVWUHDP�KDQGOH���������������&$3B��

SGI "VHTXHQFH �	LV$OORZHG \�

a l’estrat UE 1019, nivell que s’assentava sobre el substrat geològic.

������,QWHUSUHWDFLµ�GH�OD�VHT¾ªQFLD�HVWUDWLJU¢ȑFD

¼żƸ�ŏ�ƢǀĪ�ŧÿ�ƠżĜÿ�ƠƣĪƫĹŲĜŏÿ�ģĪ�ŰÿƸĪƣŏÿŧƫ�ÿƣƢǀĪżŧƋŃŏĜ�ĪŲƫ�ģŏǿĜǀŧ-

ten la datació de les estructures documentades a l’àrea excavada, la 

ƫĪƢǆĹŲĜŏÿ�ĪƫƸƣÿƸŏŃƣđǿĜÿ�ģżĜǀŰĪŲƸÿģÿ�ģǀƣÿŲƸ�ŧܹĪǢĜÿǜÿĜŏŽ�ƠĪƣŰĪƸ�ƫÿ-

ber-ne la datació relativa, és a dir, quines estructures i/o estrats són an-

teriors i posteriors en funció de les superposicions entre ells.

��ŲŏǜĪŧŧ�ĪƫƸƣÿƸŏŃƣđǿĜ܉�ģżŲĜƫ܉�ƠżģĪŰ�ģŏƣ�ƢǀĪ��ŧĪƫ�ĪƫƸƣǀĜƸǀƣĪƫ�ĜżŲƫ-

ƸƣǀŖģĪƫ�ģżĜǀŰĪŲƸÿģĪƫ�ÿ�ŧÿ�ǭżŲÿ�ĪǢĜÿǜÿģÿܠ�r¦܉ڍܫ�r¦ڏܫ�ŏ�r¦ܡڐܫ�ƫŽŲ�

ÿŲƸĪƣŏżƣƫ�ÿŧܨ�ڕڏڕڍ��ÿŲǣ�ģĪ�ƸƣÿƫŧŧÿƸ�ģĪŧ�ěƣŏŃÿģŏƫƸÿ�Ĝǀěđ�ÿ�ǀŲÿ�łżƫƫÿ�ģĪŧ�

ĜĪŰĪŲƸŏƣŏ܉ܨ�ŏ�ƠĪƣ�ƸÿŲƸ�Ųż�ĪƫƸÿŲ�ÿƫƫżĜŏÿģĪƫ�ÿŰě�ŧܹĪŲƸĪƣƣÿŰĪŲƸ�ģĪ�£ÿěŧż�

de la Torriente:

 • MR-1 és coetani a la construcció del bloc de nínxols on fou enter-

rat Pablo de la Torriente

 • MR-3 és anterior a la construcció del cementiri, ja que ni el pa-

rament ni l’orientació es corresponen amb cap estructura del 

recinte funerari. Tot i que a la rasa de fonamentació no ha apa-

regut material que ens permeti precisar-ne la datació, la pre-

ƫĹŲĜŏÿ�ģܹǀŲ�łƣÿŃŰĪŲƸ�ģĪ�ƠŧÿƸ�ģĪ�ƸĪƣƣÿ�ƫŏŃŏūŧÿƸÿ�ĪŲ�Īŧƫ�ŲŏǜĪŧŧƫ�ƢǀĪ�

s’entreguen al mur ens fa pensar que aquesta estructura podria 

ser d’època romana.

 • MR-4 és anterior al mur de pedra del cementiri, segurament 

construït amb els panteons d’aquest sector, entre 1918 i 1920. 

 • La única estructura negativa documentada, el retall RT-2, no es 

pot atribuir a cap ossari ni fossa comuna, ja que el rebliment no 

contenia cap resta antropològica. Tot i que l’absència de mate-

ƣŏÿŧƫ�Ųż�ĪŲƫ�ƠĪƣŰĪƸ�ģĪƸĪƣŰŏŲÿƣܫŲĪ�ŧÿ�ĜƣżŲżŧżŃŏÿ܉�ĪƫƸƣÿƸŏŃƣđǿĜÿ-

ment aquesta és posterior al mur MR-4, ja el nivell de rebliment 

s’entrega al mur. Per tant, creiem que ha de ser una estructura 

recent, potser relacionada amb la construcció del mur

La resta d’estrats documentats corresponen a anivellaments 

ģܹÿƢǀĪƫƸÿ�ǭżŲÿ܉�ƢǀĪ�żƣŏŃŏŲÿŧŰĪŲƸ�ƸĪŲŏÿ�ǀŲÿ�ƠĪŲģĪŲƸ�ƠƣżŲǀŲĜŏÿģÿ�ǜĪƣƫ�
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ŧܹżĪƫƸ܉�ŏ�ƢǀĪ�ƫܹŊÿŲ�ÿŲÿƸ�ƫĪģŏŰĪŲƸÿŲƸܨ�ÿŧŃǀŲƫ�ģĪ�ŰÿŲĪƣÿ�ŲÿƸǀƣÿŧ�ŏ�ģܹÿŧ-

ƸƣĪƫ�ÿŰě�ÿƠżƣƸÿĜŏżŲƫ�ÿŲƸƣƋƠŏƢǀĪƫܨ�ƫżěƣĪ�Īŧ�ƫǀěƫƸƣÿƸ�ŃĪżŧƋŃŏĜ
6.- Conclusions

 • La intervenció arqueològica duta a terme al cementiri de Mont-

šǀŖĜ�Ųż�ŊÿŲ�ƠĪƣŰīƫ�ŧżĜÿŧŏƸǭÿƣ�ŧĪƫ�ƣĪƫƸĪƫ�ÿŲƸƣżƠżŧƋŃŏƢǀĪƫ�ģĪ�£ÿ-

blo de la Torriente Brau. 

 • ®ܹŊÿ�ĪǢĜÿǜÿƸ�ĪŲ�ĪǢƸĪŲƫŏŽ�ǀŲÿ�đƣĪÿ�ģĪڌڏ��Űڎ�ÿ�ŧÿ�ǭżŲÿ�żŲ�ŧܹŏŲłżƣ-

me històric assenyalava com a lloc d’inhumació del brigadista 

Ĝǀěđ܉�ƣĪěÿŏǢÿŲƸ�ŧܹĪƫƸƣÿƸŏŃƣÿǿÿ�ģĪŧ�ƫĪĜƸżƣ�ǿŲƫ�ÿƣƣŏěÿƣ�ÿŧ�ƫǀěƫƸƣÿƸ�

geològic.

 • Les tasques d’excavació han permès documentar diversos es-

ƸƣÿƸƫ�ģܹÿŲŏǜĪŧŧÿŰĪŲƸ�ŏ�ƢǀÿƸƣĪ�ĪƫƸƣǀĜƸǀƣĪƫܨ�ƸƣĪƫ�Űǀƣƫ�ŏ�ǀŲ�ƣĪƸÿŧŧܨ�

�ܡڒڎ��ŏڑڎ�FŏŃܠ

 • Cap d’aquestes estructures està associada a una fossa comuna 

ni a un ossari, ja que no s’ha documentat cap resta antropològi-

ca.

 • Podem descartar, doncs, que les despulles de Pablo de la Torri-

ente Brau es trobin a l’àrea excavada. 

 • No obstant, existeix la possibilitat que la precisió dels infor-

mants a l’hora de situar la fossa no fos exacta, amb el qual 

)LJXUD�����)RWRJUDȍD�DªULD�GH�OD�]RQD�H[FDYDGD�L�HO�VHX�HQWRUQ�LPPHGLDW�

podria ser que aquesta es trobés fora dels límits excavats. En 

aquest sentit, i tenint en compte que Cementiris de Barcelona 

ƠƣĪǜĪǀ�ģǀƣ�ÿ�ƸĪƣŰĪ�ǀŲÿ�ƣĪŰżģĪŧÿĜŏŽ�ģܹÿƢǀĪƫƸ�ƫĪĜƸżƣܨ�ƢǀĪ�ƫǀƠż-

ƫÿƣđ�ŧܹĪŲģĪƣƣżĜ�ģĪŧƫ�ěŧżĜƫ�ģĪ�ŲőŲǢżŧƫ�ŏ�Īŧ�ƣĪěÿŏǢ�ģĪŧ�ƫǀěƫƋŧܨ�Ĝÿŧ-

ģƣđ�ƣĪÿŧŏƸǭÿƣ�ǀŲ�ƫĪŃǀŏŰĪŲƸ�ÿƣƢǀĪżŧƋŃŏĜ�ģǀƣÿŲƸ�ƸżƸƫ�Īŧƫ�ƸƣĪěÿŧŧƫ�

que impliquin moviments de terres.

Anna Camats Malet             

Iltirta Arqueologia SL     

Corbins, juny de 2021 

)LJXUD�����)RWRJUDȍD�DªULD�XQ�FRS�ȍQDOLW]DWV�HOV�WUHEDOOV�G
H[FDYDFLµ��RQ�V
REVHUYHQ�OHV�
HVWUXFWXUHV�GRFXPHQWDGHV�
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Iltirtarqueologia :: UE PF-0027::Cementiri de Montjuïc. Pablo de la Torriente

1.001

1002, 1005, 1006, 1007

= ~–

UE :: 1.001

Paviment actual

PF-00272021

Estrat d’acumulació1.002Cobreix a1.001

Elevació en pedra de mur1.005Cobreix a1.001

Elevació en pedra de mur1.006Cobreix a1.001

Elevació en pedra de mur1.007Cobreix a1.001

Nivell de formigó que conforma el paviment actual de l'àrea del cementiri excavada. En aquesta zona, té uns 15 centímetres de gruix i fa pendent vers el sud i vers l'oest,
on s'entrega all mur de pedra del cementiri.

Descripció / Interpretació / Obsevacions

FOT-0002

ATRIBUTS MESURES ESTRATIGRAFIA

Color dominant :: Gris

Composició :: Formigó

Consistència :: Compacta

Tècnica excavació :: Mecànica

Planimetries Fotografies

1001

1.002

1016, 1014, 1003, 1005, 1006, 1007,
1004, 1017

= ~–

UE :: 1.002

Estrat d’acumulació

PF-00272021

Elevació en pedra de mur1.005S'entrega a1.002

Elevació en pedra de mur1.006S'entrega a1.002

Elevació en pedra de mur1.007S'entrega a1.002

Estrat d’acumulació1.014Cobreix a1.002

Estrat d’acumulació1.016Cobreix a1.002

Paviment actual1.001Coberta per1.002

Estrat d’acumulació1.003Cobreix a1.002

Estrat d’acumulació1.004Cobreix a1.002

Elevació en pedra de mur1.017Cobreix a1.002

Estrat documentat sota el paviment de formigó, que s'estén a bona part de l'àrea excavada. Té una potència estratigràfica entre 8 i 15 centímetres, depèn del sector.

Descripció / Interpretació / Obsevacions

FOT-0005; FOT-0007

ATRIBUTS MESURES ESTRATIGRAFIA

Color dominant :: Marró

Color secundari :: Roig

Composició :: Argiles

Components :: Arrels, Pedres

Consistència :: Compacta

Textura :: Homogènea

Planimetries Fotografies
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Iltirtarqueologia :: UE PF-0027::Cementiri de Montjuïc. Pablo de la Torriente

1002

1.003

1016, 1006, 1007, 1004

= ~–

UE :: 1.003

Estrat d’acumulació

PF-00272021

Elevació en pedra de mur1.006S'entrega a1.003

Elevació en pedra de mur1.007S'entrega a1.003

Estrat d’acumulació1.016Cobreix a1.003

Estrat d’acumulació1.002Coberta per1.003

Estrat d’acumulació1.004Cobreix a1.003

Estrat documentat al sector nord-oest de l'àrea excavada, consistent en un nivell de llims de textura molt plàstica. Té una potència extratigràfica d'entre 10 i 15
centímetres.

Descripció / Interpretació / Obsevacions

FOT-0005; FOT-0007

ATRIBUTS MESURES ESTRATIGRAFIA

Color dominant :: Verd

Composició :: Llims, Margues

Components :: Pedres

Consistència :: Compacta

Textura :: Homogènea

Planimetries Fotografies

1002, 1003, 1018

1.004

1009, 1019

= ~–

UE :: 1.004

Estrat d’acumulació

PF-00272021

Estrat de rebliment1.0151.004

Retall indeterminat1.018Tallada per1.004

Estrat d’acumulació1.019Cobreix a1.004

Estrat d’acumulació1.002Coberta per1.004

Estrat d’acumulació1.003Coberta per1.004

Elevació en pedra de mur1.009Cobreix a1.004

Estrat d’acumulació1.0161.004

Estrat que apareix sota els nivells d'acumulació UE 1002 i 1003. S'estén per gran part de l'àrea excavada, tot i que on té més potència és a la meitat sud-oest, on el gruix
de l'estrat arriba a 40 centímetres. Cobreix el mur de pedra MR-3.

Descripció / Interpretació / Obsevacions

ATRIBUTS MESURES ESTRATIGRAFIA

Color dominant :: Marró

Composició :: Argiles

Tonalitat :: Mitjana

Consistència :: Flonja

Components :: Arrels

Textura :: Homogènea

Planimetries Fotografies
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Iltirtarqueologia :: UE PF-0027::Cementiri de Montjuïc. Pablo de la Torriente

1002, 1001

1.005

1007, 1008

= ~–

UE :: 1.005

Elevació en pedra de mur MR-1

PF-00272021

Estrat d’acumulació1.002Se li entrega1.005

Elevació en pedra de mur1.007S'entrega a1.005

Paviment actual1.001Coberta per1.005

Concentració de pedres1.008Cobreix a1.005

Estructura que conforma el sector Est del mur MR-1, on fa un gir de 90º en direcció Nord, fent cantonada. Conserva dues filades, que en total tenen 50 centímetres
d'alçat. i l'aparell està construït amb carreus de pedra sorrenca (en aquest cas, pedra de MontjuÏc), lligades amb morter de calç, de tonalitat blanca.

Descripció / Interpretació / Obsevacions

ATRIBUTS MESURES ESTRATIGRAFIA

Aparell :: En filades, Irregular

Color dominant :: Gris

Litologia :: Sorrenca

Lligam :: Morter de calç

Materials de construcció :: Carreu, Morter, Maons

Orientació :: NE-SO

Alçada (max.) :: 50 cm

Amplada (max.) :: 40 cm

Llargada :: 225 cm

Planimetries Fotografies

La cantonada del mur coincideix amb la línia de façana dels nínxols ubicats al nord de la zona excavada. Per aquest motiu, així com també pel tipus d'aparell i les
dimensions de l'estructura, creiem que hem de relacionar aquest mur amb la construcció dels nínxols. Segons han informat tècnics del cementiri, l'estructura de
nínxols que actualment continua en peu tenia una cara de nínxols que mirava en direcció a la zona excavada. Aquesta dada indica que l'estructura original era més gran
que l'actual, amb el qual la hipòtesis que associa el mur MR-1 amb els nínxols guanya solidesa.

1002, 1003, 1001

1.006

1007

= ~–

UE :: 1.006

Elevació en pedra de mur MR-1

PF-00272021

Estrat d’acumulació1.002Se li entrega1.006

Estrat d’acumulació1.003Se li entrega1.006

Paviment actual1.001Coberta per1.006

Elevació en pedra de mur1.007S'entrega a1.006

Estructura que conforma el sector Oest del mur MR-1. Conserva una filada de carreus, sobre la qual s'hi disposa una segona filada de maons. El parament de mur està
format, doncs, per pedra i maons lligats amb morter de calç, de tonalitat blanca. El mur continua sota el limit oest de la zona excavada.

Descripció / Interpretació / Obsevacions

ATRIBUTS MESURES ESTRATIGRAFIA
Amplada (max.) :: 40 cm

Llargada :: 90 cm

Alçada (max.) :: 30 cm

Planimetries Fotografies

Tot i la diferència de parament, es tracta de la continuació de l'estructura UE 1005, cpnstruïda al mateix moment, amb el qual creiem que hem de relacionar aquest mur
amb la construcció dels nínxols.

28



Iltirtarqueologia :: UE PF-0027::Cementiri de Montjuïc. Pablo de la Torriente

1002, 1003, 1005, 1001, 1006

1.007= ~–

UE :: 1.007

Elevació en pedra de mur MR-1

PF-00272021

Estrat d’acumulació1.002Se li entrega1.007

Estrat d’acumulació1.003Se li entrega1.007

Elevació en pedra de mur1.005Se li entrega1.007

Paviment actual1.001Coberta per1.007

Elevació en pedra de mur1.006Se li entrega1.007

Carreu de pedra sorrenca, ben escairat, que forma part del mur MR-1. El carreu es troba encaixat entre les elevacions del mur UEs 1005 i 1006, just al punt que coincideix
amb el canvi de vessant del bloc de nínxols contigu a l’àrea excavada.

Descripció / Interpretació / Obsevacions

ATRIBUTS MESURES ESTRATIGRAFIA
Amplada :: 14 cm

Llargada :: 32 cm

Planimetries Fotografies

Forma part del mur MR-1,  estructura associada amb el bloc de nínxols ubicat al nord de l'àrea excavada.

1016, 1005

1.008

1016

= ~–

UE :: 1.008

Concentració de pedres

PF-00272021

Estrat d’acumulació1.016Cobreix a1.008

Elevació en pedra de mur1.005Coberta per1.008

Estrat d’acumulació1.016Coberta per1.008

Conjunt de pedres localitzades al sector nord de l'area excavada. No presenten cap disposició ordenada ni cap tipus de lligam que permeti associar-les a algun tipus
d'estructura. Tampoc es troben a l'interior de cap retall, amb el qual no es corresponen amb eln rebliment d'una fossa.

Descripció / Interpretació / Obsevacions

FOT-0006; FOT-0008; FOT-0009; FOT-0014

ATRIBUTS MESURES ESTRATIGRAFIA

Color dominant :: Gris

Composició :: Pedres

Consistència :: Compacta

Planimetries Fotografies

La manca d'una disposició ordenada ni de cap altra estructura associada dificulten la interpretació d'aquest conjunt de pedres indeterminat, Podria tractar-se d'un
abocament de pedres arbitrari sense cap tipus de funcionalitat concreta, dipositat al mateix moment que la UE 1016, que es troba per per sobre i per sota de les pedres.
Sabem, però, que aquest abocament és anterior a la construcció del mur MR-1, que cobreix una de les pedres de l'estructura ES-2.
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Iltirtarqueologia :: UE PF-0027::Cementiri de Montjuïc. Pablo de la Torriente

1004, 1019

1.009

1012

= ~–

UE :: 1.009

Elevació en pedra de mur MR-3

PF-00272021

Buidament de rasa de construcció de mur1.012Rebleix a1.009

Estrat d’acumulació1.004Coberta per1.009

Estrat d’acumulació1.019Se li entrega1.009

Estrat de rebliment de rasa de fonamentació de mur1.0131.009

Conjunt de pedres alineades en direcció Nord-Oest Sud-Est que conformen el mur localitzat a l'extrem Est de la zona excavada. Es tracta d'un mur construït amb
carreus de dimensions considerables amb lligam de terra, sense cap tipus de morter. S'ha documentat el retall de la rasa de fonamentació a la cara Oest del mur (UE
1012). Conserva dues filades, i continua vers el límit sud de la zona excavada.

Descripció / Interpretació / Obsevacions

ATRIBUTS MESURES ESTRATIGRAFIA

Aparell :: Regular, En filades

Color dominant :: Gris

Litologia :: Sorrenca

Materials de construcció :: Carreu

Orientació :: NO-SE

Llargada :: 260 cm

Amplada (max.) :: 56 cm

Alçada (max.) :: 25 cm

Planimetries Fotografies

No s'ha documentat cap tipus de material associat al mur, amb el qual no podem saber la cronologia a la qual pertany.

1.010

1011

= ~–

UE :: 1.010

Estrat de sedimentació natural

PF-00272021

Substrat geològic1.011Cobreix a1.010

Estrat d’acumulació1.0161.010

Estrat documentat sota els nivells d'acumulació UE 1004 i UE 1016. Presenta una pendent pronunciada vers l'oest, en direcció al mur MR-3. De fet, aquesta pendent és la
que marca l'estratigrafia d'aquest sector, ja que els estrats que s'han sedimentat sobre la UE 1010 mantenen la mateixa pendent

Descripció / Interpretació / Obsevacions

FOT-0010

ATRIBUTS MESURES ESTRATIGRAFIA

Color dominant :: Marró, Taronja

Color secundari :: Taronja

Composició :: Argiles

Consistència :: Compacta

Tonalitat :: Mitjana

Planimetries Fotografies

No s'ha excavat
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Iltirtarqueologia :: UE PF-0027::Cementiri de Montjuïc. Pablo de la Torriente

1.011= ~–

UE :: 1.011

Substrat geològic

PF-00272021

Estrat de sedimentació natural1.0101.011

Estrat d’acumulació1.0191.011

Roca documentada a la zona oest de l'àrea excavada, vora el mur MR-3, a uns 80 cm de profunditat respecte la cota del paviment de formigó. No es tracta d'un bloc
compacte, sinó d'una formació de pedra sorrenca fracturada en diaclases., entre les quals apareix un sediment de coloració vermella, corresponent també al substrat
geològic de l'indret.

Descripció / Interpretació / Obsevacions

FOT-0011; FOT-0017

ATRIBUTS MESURES ESTRATIGRAFIA

Color dominant :: Gris

Composició :: Pedres

Planimetries Fotografies

Substrat geològic.

1009, 1013

1.012= ~–

UE :: 1.012

Buidament de rasa de construcció de mur MR-3

PF-00272021

Elevació en pedra de mur1.009Reblerta per1.012

Estrat de rebliment de rasa de fonamentació de mur1.013Reblerta per1.012

Retall de la rasa de fonamentació del mur MR-3, d'uns 10 centimetres d'amplada, documentat a la cara oest de l'estructura.

Descripció / Interpretació / Obsevacions

ATRIBUTS MESURES ESTRATIGRAFIA

Parets :: Convergents

Planta :: Allargada

Fons :: Còncau

Amplada :: 10 cm

Planimetries Fotografies

Rasa de fonamentació.
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Iltirtarqueologia :: UE PF-0027::Cementiri de Montjuïc. Pablo de la Torriente

1.013

1012

= ~–

UE :: 1.013

Estrat de rebliment de rasa de fonamentació de mur MR-3

PF-00272021

Buidament de rasa de construcció de mur1.012Rebleix a1.013

Elevació en pedra de mur1.0091.013

Estrat que rebleix la rasa de fonamentació del mur MR-3. Es composa d'argila de tonalitat fosca, i flonja.

Descripció / Interpretació / Obsevacions

ATRIBUTS MESURES ESTRATIGRAFIA

Color dominant :: Marró

Tonalitat :: Fosca

Composició :: Argiles

Consistència :: Disgregada

Textura :: Homogènea

Planimetries Fotografies

No s'ha documentat cap tipus de material que permeti datar la construcció del mur.

1.014

1015

= ~–

UE :: 1.014

Estrat d’acumulació

PF-00272021

Estrat d’acumulació1.0021.014

Estrat de rebliment1.015Cobreix a1.014

Estrat compost per fragments de margues disgregades, documentat a 20 centímetres de profunditat respecte la cota del paviment de formigó. Té una potència
estratigràfica variable, que oscil·la entre els 10 i 40 centímetres.

Descripció / Interpretació / Obsevacions

ATRIBUTS MESURES ESTRATIGRAFIA

Color dominant :: Groc, Morat

Composició :: Margues

Components :: Pedres

Consistència :: Disgregada, Compacta

Textura :: Heterogènea

Planimetries Fotografies
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1014

1.015

1004, 1017, 1018

= ~–

UE :: 1.015

Estrat de rebliment RT-2

PF-00272021

Estrat d’acumulació1.004Cobreix a1.015

Estrat d’acumulació1.014Coberta per1.015

Elevació en pedra de mur1.017S'entrega a1.015

Retall indeterminat1.018Rebleix a1.015

Rebliment d'un retall documentat a la meitat sud de la zona excavada. Es tracta d'un estrat molt homogeni, sense materials arqueològics.

Descripció / Interpretació / Obsevacions

FOT-0018

ATRIBUTS MESURES ESTRATIGRAFIA

Color dominant :: Groc

Composició :: Llims argilosos

Consistència :: Flonja

Tonalitat :: Clara

Planimetries Fotografies

1.016

1008

= ~–

UE :: 1.016

Estrat d’acumulació

PF-00272021

Estrat d’acumulació1.0021.016

Estrat d’acumulació1.0031.016

Concentració de pedres1.0081.016

Concentració de pedres1.008Cobreix a1.016

Estrat d’acumulació1.0041.016

Estrat de sedimentació natural1.0101.016

Estrat documentat a la zona nord i est de l'àrea excavada. Apareix a 30 centímetres de profunditat respecte el paviment de formigó, tot i que a l'extrem nord-est apareix
a una cota més alta, directament sota el formigó. Té una potència màxima de 40 centímetres. Estratigràficament, aquest nivell d'argila és coetani a l'estructura ES-2, ja
que s'ha documentat cobrint les pedres, però també a sota d'aquestes.

Descripció / Interpretació / Obsevacions

ATRIBUTS MESURES ESTRATIGRAFIA

Color dominant :: Marró

Color secundari :: Roig

Composició :: Argiles

Components :: Margues, Graves, Pedres

Consistència :: Compacta

Textura :: Heterogènea

Planimetries Fotografies
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1002, 1015, 1019

1.017= ~–

UE :: 1.017

Elevació en pedra de mur MR-4

PF-00272021

Estrat d’acumulació1.002Coberta per1.017

Estrat de rebliment1.015Se li entrega1.017

Estrat d’acumulació1.019Se li entrega1.017

Mur documentat a la zona sud de l'excavació, És un mur que fa cantonada en angle recte, tancant un recinte que continua sota els límits del mur de pedra del cementiri
que delimita l'àrea excavada. El tram de mur orientat en direcció nord-sud té una amplada de 60 cm, mentre el tram orientat est-oest només té 30 cm d'amplada

Descripció / Interpretació / Obsevacions

ATRIBUTS MESURES ESTRATIGRAFIA

Aparell :: En filades, Irregular

Color dominant :: Gris, Blanc

Litologia :: Sorrenca

Lligam :: Morter de calç

Amplada (max.) :: 60 cm

Amplada (min.) :: 30 cm

Planimetries Fotografies

Presenta el mateix aparell i lligam que el mur MR-1. Aquesta similitud, tot i que no té cap contacte estratigràfic amb els nínxols, fa pensar que és de la mateixa
cronologia, i a tall d'hipòtesis podria estar relacionat amb algun panteó que no es va arribar a construir.

1015

1.018

1004

= ~–

UE :: 1.018

Retall indeterminat RT-2

PF-00272021

Estrat d’acumulació1.004Talla a1.018

Estrat de rebliment1.015Reblerta per1.018

UE Negativa d'un retall documentat al sud de l'àrea excavada, reblert per un únic estrat de llims argilosos molt homogeni, sense material arqueoloògic. Té morfologia
irregular i una profunditat variable, documentada en secció, que oscil·la entre els 20 i els 50 centímetres, a la part més profunda.

Descripció / Interpretació / Obsevacions

ATRIBUTS MESURES ESTRATIGRAFIA

Fons :: Còncau

Parets :: Convergents

Planta :: Irregular

Profunditat (max.) :: 50 cm

Diàmetre (max.) :: 100 cm

Planimetries Fotografies

Retall indeterminat
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1.019

1009, 1017, 1011

= ~–

UE :: 1.019

Estrat d’acumulació

PF-00272021

Estrat d’acumulació1.0041.019

Substrat geològic1.011Cobreix a1.019

Elevació en pedra de mur1.009S'entrega a1.019

Elevació en pedra de mur1.017S'entrega a1.019

Estrat sedimentat de manera natural sobre el substrat geològic. És de consistència molt flonja i té entre 10 i 20 centímetres de potència estratigràfica.

Descripció / Interpretació / Obsevacions

ATRIBUTS MESURES ESTRATIGRAFIA

Color dominant :: Marró

Tonalitat :: Fosca

Composició :: Argiles

Consistència :: Flonja

Textura :: Homogènea

Planimetries Fotografies
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Aparell(1005) :: En filades, Irregular

Lligam(1005) :: Morter de calç

Materials de construcció(1005) :: Carreu, Morter,
MaonsOrientació(1005) :: NE-SO

1.005 Elevació en pedra de mur

1.006 Elevació en pedra de mur

1.007 Elevació en pedra de mur

MR-1 PF-00272021

Descripció / Interpretació / Obsevacions

Mur documentat al nord de l'àrea excavada, paral·lel al bloc de nínxols del
cementiri que encara es troba en ús. Està compost per dos trams estructurals
(UE 1005 i UE 1006) amb aparells diferenciats, i units entre ells per una pedra
ben escairada (UE 1017) ubicada a l'alçada del canvi de vessant de les dues cares
de la filera de nínxols esmentada.

Mur

La cantonada del mur coincideix amb la línia de façana dels nínxols ubicats
al nord de la zona excavada. Per aquest motiu, així com també pel tipus
d'aparell i les dimensions de l'estructura, creiem que hem de relacionar aquest
mur amb la construcció dels nínxols. Segons han informat tècnics del cementiri,
l'estructura de nínxols que actualment continua en peu tenia una cara de
nínxols que mirava en direcció a la zona excavada. Aquesta dada indica que
l'estructura original era més gran que l'actual, amb el qual la hipòtesis que
associa el mur MR-1 amb els nínxols guanya solidesa.

Aparell(1009) :: Regular, En filades

Materials de construcció(1009) :: Carreu

Orientació(1009) :: NO-SE

Parets(1012) :: Convergents

Planta(1012) :: Allargada

Fons(1012) :: Còncau

1.009 Elevació en pedra de mur

1.012 Buidament de rasa de construcció de mur

1.013 Estrat de rebliment de rasa de fonamentació de mur

MR-3 PF-00272021

Descripció / Interpretació / Obsevacions

Mur localitzat a l'extrem Est de la zona excavada. Es tracta d'un mur
construït amb carreus de dimensions considerables amb lligam de terra, sense
cap tipus de morter. S'ha documentat el retall de la rasa de fonamentació a la
cara Oest del mur (UE 1012). Conserva dues filades, i continua vers el límit sud
de la zona excavada.

Mur

Mur de cronologia indeterminada
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Aparell(1017) :: En filades, Irregular

Lligam(1017) :: Morter de calç

1.017 Elevació en pedra de mur

MR-4 PF-00272021

Descripció / Interpretació / Obsevacions

Mur documentat a la zona sud de l'excavació, És un mur que fa cantonada en
angle recte, tancant un recinte que continua sota els límits del mur de pedra del
cementiri que delimita l'àrea excavada. El tram de mur orientat en direcció
nord-sud té una amplada de 60 cm, mentre el tram orientat est-oest només té
30 cm d'amplada

Mur

Presenta el mateix aparell i lligam que el mur MR-1. Aquesta similitud, tot i
que no té cap contacte estratigràfic amb els nínxols, fa pensar que és de la
mateixa cronologia, i a tall d'hipòtesis podria estar relacionat amb algun panteó
que no es va arribar a construir.

Planta :: Irregular

Parets :: Convergents

Fons :: Còncau

1.015 Estrat de rebliment

1.018 Retall indeterminat

RT-2 PF-0027

Descripció / Interpretació / Obsevacions

Retall de planta irregular documentat a l'oest de la zona excavada, que
afecta la UE 1004. Es tracta d’una estructura de funcionalitat indeterminada,
amb les parets convergents i el fons còncau, amb una profunditat de 50
centímetres a la zona més fonda. El retall està reblert per un sol nivell (UE 1015)
compost per llims argilosos de color groc clar. Es tracta d'un estrat molt
homogeni, sense materials arqueològics que permetin precisar-ne la cronologia
(

Retall indeterminat

Retall indeterminat
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PF
-0027

Cementiri de Montjuïc. Pablo de la Torriente:: 2021PF-0027 ::
1.002

Iltirtarqueologia :: Inventari de materials arqueològics

PF-0027-1002-1 IndeterminadaCOM-OX–
– Tipus de vora: Plana, Simple

– Desenvolupament de la vora: Exvasada

– Secció del llavi: Arrodonida

ATRIBUTS MESURES ACABATS I DECORACIONS

PF-0027-1002-2 IndeterminadaCOM-OX–
– Tipus de base: Simple, Plana

ATRIBUTS MESURES ACABATS I DECORACIONS

PF-0027-1003-1 Gerreta
Gerreta (genèric)

MOD-OX– ATRIBUTS MESURES ACABATS I DECORACIONS

PF-0027-1003-2 Tassa
Tassa (Genèric)

PICKMAN– ATRIBUTS MESURES ACABATS I DECORACIONS

PF-0027-1004-1 PlatSIG-ITA–
– Tipus de base: Convexa

– Tipus de peu: Peu diferenciat

ATRIBUTS MESURES ACABATS I DECORACIONS

PF-0027-1019-2 IndeterminadaMED-CUI-VID– ATRIBUTS MESURES ACABATS I DECORACIONS

PF-0027-1019-1 IndeterminadaCOM-OX– ATRIBUTS MESURES ACABATS I DECORACIONS

1Iltirta Arqueologia SL | Església 5, 25137 Corbins (LLEIDA) | NIF: B-25677907 | iltirtarqueologia@gmail.com
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