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1- INTRODUCCIÓ 

 

La present memòria recull els resultats obtinguts en la intervenció arqueològica 

preventiva realitzada al Baluard de Santa Amàlia del Castell de Montjuïc de la 

ciutat de Barcelona (Barcelonès), amb motiu del Projecte d’instal·lació de pal de 

bandera al Baluart Santa Amàlia del Castell de Montjuïc. 

 

Els treballs van ésser desenvolupats sota la direcció de l’arqueòleg Daniel 

Giner Iranzo (CODEX – Arqueologia i Patrimoni) entre els dies 30 de setembre i 

10 d’octubre de 2011, d’acord amb la resolució d’expedient de la Directora 

Territorial del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que amb 

data 26 de setembre autoritzà la intervenció i seguint el Projecte d’Intervenció 

Arqueològica del Museu d’Història de Barcelona. 
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2- SITUACIÓ GEOGRÀFICA I ÀMBIT D’INTERVENCIÓ 
 

L’àmbit d’aquesta intervenció es situa al Baluard de Santa Amàlia del Castell de 

Montjuïc (carretera de Montjuïc, 62-68 – avinguda del Castell, 2-6 – passeig del 

Migdia, 184-204 – camí del Mar, s/n) dins del districte de Sants-Montjuïc de la 

ciutat de Barcelona (Barcelonès). 

 

El monument es troba situat dalt de la muntanya de Montjuïc, a la part sud-est 

de la ciutat. Les  coordenades  UTM ETRS89 del lloc de la intervenció  són  X: 

430312 i Y: 4579572. 

 

El solar correspon a la fitxa cadastral 0320350/001 

 

 
 

 
Situació de l’àmbit d’intervenció dins del Castell de Montjuïc. 
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Barcelona és situada en l’únic eixamplament notable de l’estreta andana litoral 

que s’allargassa des del delta de la Tordera fins al massís de Garraf. En aquest 

eixamplament es troben les desembocadura dels dos únics rius veritables de 

tot aquest sector: el riu Llobregat i el riu Besòs, que respectivament travessen 

la Serra Litoral pels estrets de Martorell i Montcada, establint un contacte fàcil 

entre la ciutat central i les terres de la Depressió Pre-litoral i la posen a l’abast 

de la via romana que seguia la vella ruta de les Gàl·lies i, també, de les terres 

llevantines. 

 

El Pla de Barcelona ocupa l’espai comprès entre la Mar Mediterrània –en la 

falla que a migjorn va del turó de Montgat a Garraf, al peu d’una línia de petits 

turons- i el sector de la Serralada Litoral limitat pels rius Besòs i Llobregat. 

Els turons de ran de mar es formaren en plegar-se els dipòsits marins que, en 

el Miocè i el Pliocè, s’havien sedimentat sobre el sòcol paleozoic. Els petits  

turons constitueixen l’alineació abans esmentada, sobresortint  

considerablement la muntanya de Montjuïc, inaccessible des del cantó de mar i 

fornidora dels materials amb els quals es bastí una bona part dels edificis 

monumentals de Barcelona. 

 

La muntanya de Montjuïc (173 msnm) és una elevació aïllada del Barcelonès, 

que domina el camí litoral de Barcelona al Llobregat per un penya-segat 

produït per una falla que ve des del vessant marítim del Tàber i es prolonga 

sota l’aigua a l’indret anomenat el Morrot. 

Els materials de Montjuïc són del Miocè marí, detectable pels fòssils que 

apareixen als esvorancs de les pedreres, d’on s’ha extret jaspi i normalment 

gres, la pedra de Montjuïc. 

La seva història és complementària de la de la ciutat de Barcelona a la qual ha 

subministrat pedra per a la construcció i l’ornamentació, aigua i protecció 

contra els maresmes palúdics del delta del Llobregat. 

Les rieres de Magòria (o de Valldonzella) i de Santa Caterina (o Blanca) 

rebliren en bona part els entrants de la mar a llevant i a ponent. 
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3- CONTEXT HISTÒRIC 

 

Dins l’àmbit de la muntanya de Montjuïc són nombroses les evidències 

arqueològiques que manifesten l’ocupació d’aquest espai ja des de la 

prehistòria. 

 

Les primeres noticies que tenim al respecte són les que ens parlen, al 1882, de 

l’existència d’un dolmen a la muntanya, restant com a única referència del 

mateix l’article publicat a la revista L’Avenç del mateix any per E. Canivell. 

Actualment, però, és difícil confirmar aquest fet donades les escasses proves 

disponibles.  

 

L’any 1992 es va localitzar en una campanya de prospecció el taller lític del 

Morrot, situat al peu del castell a la part de llevant de la muntanya, al nord del 

vessant que mira a port. Aquest taller s’ha identificat com el punt de producció 

de nombrosos estris lítics localitzats a tota la zona de la muntanya, i es 

caracteritza pel treball amb jaspi, òpal i sílex, així com per mostrar traces del 

que es podria qualificar com a protomineria. Situat a una zona amb un fort 

pendent s’ha plantejat la hipòtesi que l’espai d’hàbitat que s’hi devia vincular es 

pogués situar a una zona propera més adient, com les proximitats del castell 

(Carbonell i altres 1997). 

 

Un altre jaciment, en aquest cas protohistòric, situat a les rodalies de la 

muntanya de Montjuïc són les sitges excavades a la confluència dels carrers 

Anníbal i Margarit, essent aquest un jaciment corresponent al període del 

bronze final, datat a partir de les excavacions dutes a terme cap al 900 aC 

(Puig 1989). 
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L’emplaçament geogràfic de Montjuïc, amb una gran percepció del pla de 

Barcelona i la serralada Prelitoral amb el mar al seus peus, i un gran riu (el 

Llobregat) que a l’època era navegable, vies bàsiques de comunicació i 

intercanvi, va ser un dels motius pels quals els ibers s’hi instal·laren per fundar 

un lloc de poblament i un gran nucli comercial. 

 

Amb el pas dels anys, i amb les diverses actuacions arqueològiques que s’han 

dut a terme, s’ha anat millorant el coneixement històric i arqueològic del 

Montjuïc ibèric, i actualment es pot parlar de diversos assentaments, com 

també de troballes disperses que encara no es poden interpretar de forma 

definitiva (Granados 1989, Granados i altres 1986, Miró 2001). 

 

Les primeres restes que podem adscriure a la cultura ibèrica aparegudes a la 

muntanya es daten als segles VII i VI aC, i es localitzen al vessant sud-oest del 

turó, entre el castell i el cementiri, a la confluència dels camins del Molí Antic i 

de la Font de la Mamella. Es tracta d’una possible cabana de la qual es va 

localitzar una sitja, les restes d’una llar de foc domèstica i una sèrie de forats de 

pal. Per les estructures conservades no es pot parlar d’un gran assentament, 

sinó més aviat d’un enclavament estacional d’un primer moment de la cultura 

ibèrica. No es pot oblidar, però, que aquest sector de la muntanya ha patit una 

forta erosió i les restes es conserven molt arrasades. 

 

A la rodalia del poc que resta del Castell de Port també varen aparèixer restes 

pertanyents a la cultura ibèrica. El ventall cronològic del material arqueològic va 

des del segle VI fins al III-II aC. Altres sondejos fets sobre la mateixa carena de 

la muntanya, al vessant sud-oest, van posar en relleu la presència de 

ceràmiques de pasta grollera decorades amb cordons plans amb ditades i 

esclats de sílex i jaspi; de moment, però, en tot aquest sector no s’ha pogut 

documentar cap mena d’estructura que ens delimiti una zona de poblament o 

d’establiment eventual. Simplement podem parlar d’una ocupació de l’espai en 

aquest moment històric. 
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És, però, el sector on es trobava l’anomenat Pont de l’Esparver, per on passava 

la Via de Magòria i el que actualment és l’avinguda dels Ferrocarrils Catalans, 

la zona on més restes d’època ibèrica s’han localitzat (Asensio i altres 2009, 

Blanch i altres 1993, Granados 1982, Miró 1989). 

En un petit promontori proper a aquesta zona, s’hi ha pogut localitzar les restes 

del que sembla el poblat ibèric de Montjuïc, amb una sèrie d’estructures que 

corresponen a un hàbitat dels segles III-II aC. 

A la plana d’aquest turó es va excavar entre els anys 1984 i 1990 un conjunt 

d’estrats on apareixen materials del segle IV aC i que semblaven 

correspondre’s amb terres esllavissades del mateix turó. Al mateix espai es va 

identificar i excavar un forat de pal, si bé no es pot assignar a aquesta 

estructura una funció definida.  

 

Ja als anys 90 es van reprendre les excavacions en aquesta zona, apareixent 

un conjunt de més de 50 sitges, de planta circular i secció ovoide, d’on es van 

recuperar materials ceràmics que situen la seva amortització entre els segles V 

i III aC. La gran capacitat contenidora d’aquest conjunt fa plantejar la hipòtesi 

que es tractés d’estructures destinades a recollir excedents de gra amb intenció 

de dedicar-lo al comerç i l’intercanvi, veient-se reforçada aquesta teoria per la 

situació del conjunt, molt propera a la costa i a la desembocadura del riu 

Llobregat. 

 

 

Cal parlar igualment de les restes romanes localitzades a la muntanya. 

Ja al 1929, i dins les actuacions relacionades amb l’Exposició Universal 

d’aquell any es van localitzar a la zona de Vista Alegre una sèrie d’estructures, 

murs de pedra i morter i sitges, així com material ceràmic corresponent al segle 

II que s’han identificat amb les restes d’una vil·la rústica. 
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També al 1929 i a les proximitats de l’estadi es va documentar un forn 

d’àmfores, identificat pels retalls on es dipositaven els rebutjos i amortitzats per 

un paviment posterior d’opus signinum.  

Altres troballes puntuals a la zona són un enterrament baix imperial amb 

coberta de tegulea localitzat a les immediacions del Museu Etnològic, 

localitzada al 1974 (Rodà 1975), les restes d’un petit nucli rural republicà a la 

zona ocupada pel cementiri del sud-oest, excavada al 1984 (Miró i Rovira 1993) 

i les restes d’una vil·la excavades al 1989 en les proximitats de l’edifici de La 

Campana. 

També cal remarcar la presència de dues sitges amb material d’època 

republicana a l’excavació de l’any 1990, a la zona del Pont de l’Esparver, una 

de les quals amb un crani humà dins el rebliment. 

Així mateix, a les notes consultades de Josep de Calassanç Serra i Ràfols, s’hi 

descriu un camí empedrat, pel qual ell encara s’ha passejat, per sobre del pont 

de l’Esparver, i proper a la masia del mateix nom, a uns 200-300 m de les 

sitges, i que ell atribueix a l’època romana. 

 

Aquest conjunt de troballes mostra una ocupació de Montjuïc des d’època 

romana, de caire dispers i rural. 

 

El port romà era situat al recer migjornenc de la muntanya, on avui hi ha terres i 

edificacions. 

 

Pel que fa a restes d’època romana s’ha de remarcar l’excavació, l’any 1990, 

d’una pedrera (Blanch i altres 1993), de moment l’única documentada a 

Barcelona amb exactitud d’aquest moment històric. L’excavació va implicar una 

actuació en una àrea de 200 m2 que va posar al descobert un front de pedrera 

d’uns 50 metres de longitud i uns 10 metres d’alçada, ja que per problemes 

tècnics de la construcció no es va poder arribar a excavar el límit final de 

l’extracció. Es tracta, doncs, d’una gran explotació a cel obert dels gresos de la 
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zona, on es treballava en diversos plans d’extracció, tant en sentit horitzontal 

com vertical, que produïa l’esglaonat que caracteritza aquest tipus de pedrera. 

 

Al s XI es construí el castell de Port, del qual només resta l’advocació de 

l’església de la Mare de Déu de Port. A l’alta edat mitjana hi residí el comte 

cosobirà de Barcelona. En aquesta època, dalt de la muntanya, hi havia dos 

cementiris judaics, un dels quals, el nou, fou utilitzat fins a la destrucció del call 

(1391). 

 

A Montjuïc es localitza igualment la necròpolis medieval jueva de la ciutat, en la 

zona situada entre la carretera de Montjuïc i la carretera de Miramar. Aquesta 

zona ha estat catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional, amb categoria 

de Lloc Històric al juny de 2009.  

Les primeres notícies que tenim sobre la necròpolis jueva de Barcelona, i que 

permeten obtenir unes dates fiables sobre la seva antiguitat es remunten a 

l’any 1091, quan el comte Berenguer Ramon II va restituir unes vinyes a la 

Canonja de la Santa Creu i Santa Eulàlia de Barcelona. Aquestes vinyes, 

localitzades a Montjuïc (Monte Judaico), limitaven a l’Est per unes certes 

veteres iudeorum sepulturas (Lib. I, fol. 456, doc. 173). Així, doncs, aquesta 

notícia permet intuir que el call jueu de Barcelona ja disposava d’un cementiri, 

com a mínim, des del segle X, donat que a finals del segle XI ja existien 

sepultures que es consideraven antigues.  

 

La necròpolis jueva de Barcelona va perdurar a Montjuïc fins a la fi del call de 

Barcelona el 1391, any dels tràgics successos que es van estendre pel Regne 

de Castella i la Corona d’Aragó, i que van donar lloc a la destrucció d’un gran 

nombre de calls i a l’assassinat de molts dels seus habitants.  

No va ser fins al 1898, a causa de la construcció d’unes bateries de defensa 

costanera en ple recinte del cementiri, quan es té constància de la primera 

actuació arqueològica efectuada dins del recinte, de manera més o menys 

controlada. Aquest fet, va permetre confirmar que la necròpolis s’estenia a tots 
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dos costats del camí que conduïa al castell de Montjuïc, i que es correspon 

amb l’actual Carretera del Castell. 

Al 1945 a causa de les obres de construcció dels pavellons del “Tiro al Pichón” 

van ser destruïdes una gran quantitat de tombes pertanyents a la Necròpolis 

jueva. Seguidament, el Instituto Municipal de Historia es va fer càrrec de les 

excavacions (octubre 1945 – abril 1946), posant al descobert un total de 171 

tombes de les quals es van poder recuperar 114 inhumacions
 
- 24 infantils i 90 

adults, amb 57 homes i 33 dones -, a més d’exhumar nombrosos objectes 

corresponents a l’aixovar dels difunts, com anells o arracades. La 

documentació obtinguda d’aquests treballs resultà molt escadussera, i es 

desconeix el destí de bona part de les restes exhumades, a més de deixar una 

més que parcial situació topogràfica del jaciment, fet que dificulta reconèixer la 

seva ubicació real. Cal destacar la realització d’un sondeig a l’altre costat de la 

Carretera del Castell, i que va permetre observar l’aparició de diverses 

sepultures, fet que referma la teoria que els límits del cementiri s’estenien, i per 

tant s’estenen, cap al nord. 

L’any 2001 es va dur a terme una nova intervenció a la necròpolis, sota la 

direcció de Xavier Maese Fidalgo, excavant una nova àrea al mateix. Com a 

resultat es va fer palès que el sector excavat del cementiri no es correspon al 

nucli original del mateix, sinó més aviat, a una part limítrofa amb aquest, que 

possiblement es localitzaria cap al nord o l’oest del jaciment. 

 

 

El castell de Montjuïc de Barcelona (Voltes 1960) es situa al solar de l’antiga 

torre del Farell, destinada a informar amb senyals de la proximitat de naus a la 

ciutat, que al mateix temps estava a la mateixa ubicació que el Castell del Port, 

erigit al 1022. Aquest era en principi una propietat de la família vescomtal de 

Barcelona, tot i que amb els anys va passar al domini de Berenguer Bernat 

(1119), Guillem de Torrelles (1265) i Bernat de Sarria (1329). Hi ha notícia que, 

a causa de la pèrdua del seu valor polític i estratègic, el castell es va degradar 

fins l’estat de ruïna cap a mitjans del segle XV. La torre del Farell, disposant de 
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vigilància pròpia i mantinguda pel Consell de Cent, va ser un punt significatiu 

de la resistència contra Barcelona per part de Joan II al 1472. 

 

Al 1640, amb motiu de la guerra dels Segadors, es va construir una nova 

fortificació. En trenta dies es va aixecar un fortí provisional de terra, amb 

revestiment de pedra i fang, amb forma de quadrilàter i amb quatre petits 

bastions adossats als angles. Des d’aquest punt, el 26 de gener de 1641, 

durant la guerra dels Segadors, les forces catalano-franceses rebutjaren 

l’exèrcit de Felip IV, dirigit pel Marquès dels Vélez, que havia atacat 

desordenadament el castell de Montjuïc. Desmoralitzat, l’exèrcit castellà es 

retirà a Tarragona. 

 

Des del 1652 la ciutat n’havia perdut la propietat. Les obres que van convertir 

el fortí en un castell daten de 1694. La nova estructura ocupava tota la part 

planera del cim, quedant l’antiga fortificació com a un reducte intern. Formaven 

el castell tres baluards orientats cap a terra, i una línia de dents de serra mirant 

a mar. A la Guerra de Successió, Jordi de Hesse-Darmstadt se n’emparà i hi 

morí amb 800 soldats. La caiguda del castell a mans de Peterborough el 17 de 

setembre de 1705 fou un factor decisiu per acostar a la població a la causa del 

l’Arxiduc. Recuperat el 25 d’abril de 1706 per Felip V, el va perdre el següent 

12 de maig, no tornant a les seves mans fins al 12 de setembre de 1714, quan 

d’acord amb l’article cinquè de les capitulacions que el mateix dia va proposar 

la Ciutat al Duc de Berwik, fou lliurat a les tropes borbóniques. 

 

El 1751 l’enginyer militar Juan Martín Cermeño va fer derruir l’antic fortí de 

1640, i va acabar de donar forma al conjunt de les fortificacions, modificant les 

existents o construint de noves, dotant-lo de serveis i cisternes d’aigua potable, 

ajustant-se als sistemes de defensa concebuts per l’enginyer francès Vauban 

(Vivar 1998). A finals de març de 1779 es van acabar els desmuntatges i la 

formació de glacis, les places d’armes del camí cobert, totes les explanades de 

bateries i el terrat del pavelló d’oficials. S’havia fet un segon pis de fusta als 
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dormitoris per instal·lar en ells el doble d’homes (es comptaven armaris, 

armers, cuines i fornets per a 3000 places) L’agost de 1799 va quedar 

finalitzada l’obra, prenent l’aspecte que s’ha mantingut només amb algunes 

variacions fins a l’actualitat, i equipant el conjunt amb un conjunt de 120 peces 

d’artilleria. Al febrer de 1808 un cos de tropes imperials sota comandament del 

Coronel Floresti va ocupar el castell, amb l’oposició del Brigadier Alvarez de 

Castro. L’ordre de la Cort de rebre benèvolament les tropes de Napoleó va 

comportar la cessió de l’autoritat del castell. 

 

 

Modernament, el castell de Montjuïc ha tingut un paper decisiu en la història 

militar de Barcelona. 

El 1842, durant la regència d’Espartero, la ciutat de Barcelona fou 

bombardejada des del castell com a resposta a l’aixecament revolucionari, 

patint un nou bombardeig l’any següent ordenat pel General Prim. Durant la 

segona meitat del segle XIX l’activitat al castell es va reduir a la d’una guarnició 

en temps de pau, instal·lant-se el telègraf al 1850 i el telèfon al 1879. El castell 

es va mantenir coma presó militar fins al 1960 quan l’estat el cedí de nou a la 

ciutat de Barcelona. Des de les hores es va condicionar com a museu militar, 

fins l’any 2008.  

 

Sorgiren els barris de la Bordeta i Can Tunis al costat de la mar, i el Poble Sec 

(1856), al de la ciutat, centrat en la parròquia de Santa Madrona. El 1883 s’hi 

inaugurà el Cementiri Nou o del sud-oest. El 1916 hi havia, als faldars de 

Montjuïc, a més del castell, les pedreres, els horts de Sant Bertran, barraques 

habitades i centres d’esplai popular. 

 

La muntanya de Montjuïc va se objecte d’una important reurbanització amb 

motiu de l’Exposició Universal de 1929. A banda de la construcció dels 

pavellons a la part baixa de la muntanya, originalment concebuts alguns d’ells 

com a obres efímeres, a la part superior es van bastir instal·lacions destinades 
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a l’oci dels ciutadans (com el parc d’atraccions de la Fuixarda i el seu 

successor, el parc de Maricel, existent entre 1930 i 1939) i es va facilitar l’accés 

a la part més alta amb la construcció al 1928 del funicular. 

 

Aquest procés de transformació va propiciar a la vegada l’augment del fenomen 

del barraquisme. Tot i que aquesta zona de la ciutat ja era ocupada des del 

segle XIX per aquest tipus de construccions, l’arribada d’un gran nombre de ma 

d’obra amb motiu de l’Exposició Universal de 1929 i posteriorment la mala 

situació econòmica de postguerra va fer que aquest fenomen es disparés. 

S’estima que cap al 1960 hi havia en torn a 50000 persones vivint en aquestes 

condicions, la majoria a l’àrea definida entre el castell, el cementiri i l’estadi. 

Aquesta situació no es va pal·liar fins als anys 80. 



Memòria de la intervenció arqueològica preventiva al Castell de Montjuïc – Baluard de Santa 
Amàlia. 30 de setembre – 10 d’octubre de 2010. Codi d’intervenció: 063/11 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

CODEX – ARQUEOLOGIA I PATRIMONI 

14

4- ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS 

 

Són diverses les actuacions arqueològiques desenvolupades al castell de 

Montjuïc: 

 

· L’excavació d’un dipòsit d’aigües freàtiques al baluard nord del Castell de 

Montjuïc l’any 2006 (Alcubierre 2006b) va permetre documentar una sèrie 

d’elements estructurals corresponents al seu sistema defensiu. 

Aquests elements es corresponen als diferents paraments, intern i extern de la 

muralla que envolta el castell i el seu fossat. Per una banda, el parament extern 

és format per una obra de grans dimensions, de dos metres d’amplada i més 

de cinc metres de fondària. Aquest parament es veu completat per un ampit 

defensiu realitzat amb els mateixos materials i coronat per una filada de maons.  

Per altre banda s’han documentat les característiques del parament interior de 

la muralla. Aquest presenta unes dimensions més reduïdes i no disposa 

d’ampit. Aquesta estructura es veu reforçada per un sistema de contraforts 

interns, construïts igualment amb pedra petita no escairada i morter, disposant-

se de manera seriada cada 5,80 metres, tant en el tram corresponent al baluard 

com en la resta de la muralla. En total s’ha pogut localitzar 8 d’aquests 

elements. 

Pel que respecta al rebliment que ocupa l’espai entre aquests dos murs, era 

format per una successió d'abocaments de terres de caràcter antròpic, 

disposades de manera horitzontal sobre el substrat geològic, orientat aquest 

cap al vessant de la muntanya. Podem datar la seva realització a mitjans del 

segle XVIII, al ser un element intrínsec de la pròpia construcció de la fortalesa.    

A banda d’aquests elements la intervenció al castell va revelar l’existència al 

camí cobert de la muralla de construccions ara desaparegudes. Aquestes es 

correspondrien amb construccions petites, de planta quadrada, situades als 

angles del baluard nord, i que suportarien una edificació sobre la que no 

disposem de més dades. Malgrat això, la seva ubicació estratègica, limitant 
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l’accés al baluard, ens fa establir la hipòtesi de que es tractés de petits cossos 

de guàrdia.   

Al respecte d’aquests elements, les planimetries més antigues conservades del 

castell reflecteixen l'existència d’altres elements similars disposats als angles 

dels diferents baluards de la muralla, sense indicar en cap cas la seva 

funcionalitat. Malauradament no ha estat possible documentar cap altre resta 

vinculada a aquestes construccions en el decurs de la intervenció. 

 

· Entre juliol i agost 2006 es va dur a terme el seguiment i control de les obres 

de construcció de les noves estacions del telefèric de Montjuïc (Alcubierre 

2006a). El seguiment de les obres es va centrar en les àrees ocupades per les 

noves estacions, situades a la Avinguda de Miramar, la carretera de Montjuïc i 

l’Avinguda del Castell. En aquests punts es va efectuar el control arqueològic 

dels moviments de terres, així com un examen dels talussos i perfils resultants 

del moviments realitzats amb anterioritat. En tots tres casos el resultat del 

control va ser negatiu, no apareixent cap evidència arqueològica en els terrenys 

afectats.  

Únicament en el cas de l’estació superior, situada a tocar del castell de 

Montjuïc, es va poder documentar el parament exterior de la muralla del mateix. 

 

· Al maig de 2007 es va desenvolupar una intervenció dirigida per Isabel 

Pereira Hernández (CODEX Arqueologia i Patrimoni) amb motiu de l’obertura 

d’una rasa per a l’estesa de cables d’una estació transformadora dins del 

recinte del castell, amb un traçat paral·lel al mur perimetral nord (contrafossar) 

del castell, que va permetre la documentació de la fonamentació de la muralla 

exterior o contrafossar del castell (Pereira 2007). 

 

· Al desembre de 2009 es van realitzar diversos sondeigs informatius de les 

característiques del subsòl per a la redacció del Pla Director del Castell de 

Montjuïc sota la direcció de l’arqueòloga Karin Harzbecher Spezzia 
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(Arqueociència Serveis Culturals, S.L.), amb l’obertura d’una sèrie de cales en 

diversos àmbits del castell (codi: 117/09). 

A la planta subterrània es va comprovar que els murs interiors del castell 

recolzen directament sobre el terreny natural, i que les sales havien sofert 

algunes modificacions per adequar-les a les necessitats del museu militar. A la 

planta semi subterrània i a la planta baixa el resultat va ser el mateix que a 

l’anterior, a més a més  de documentar una cisterna a la cantonada sud-oest 

del pati. 

Per altra banda, els sondejos fets a la coberta van posar en evidència que 

l’actual nivell de circulació no era l’original. També es va descobrir un canal que 

recorria paral·lelament el mur perimetral exterior de la coberta i que conduïa 

l’aigua de pluja cap a uns altres grans canals situats als vèrtexs de les 

cantonades, que a la vegada reconduïen l’aigua en direcció a les gàrgoles 

situades al pati d’armes i acabaven a la cisterna documentada a la planta 

baixa. 

També es va realitzar un sondeig al exterior on es va descartar la possibilitat 

que apareguessin restes arqueològiques d’època prehistòrica relacionats amb 

els tallers de jaspi de la zona del Morrot (Harzbecher 2010). 

 

· Entre els mesos de juliol de 2010 i juny de 2011 es van realitzar diverses 

intervencions de control i excavació arqueològica sota la direcció alternant dels 

arqueòlegs Oriol Achón Casas i Josep Mª Vila Carabassa (Arqueociència 

Serveis Culturals, S.L.), amb motiu de l’execució de diversos projectes 

d’adecuació del castell segons el Pla Director (obres de restauració i millora de 

la coberta i part de les sales sud-est i sud-oest al voltant del pati d’armes del 

castell, deconstrucció de les edificacions existents al recinte de ponent, 

rehabilitació dels espais destinats a l’administració, direcció i serveis, etc.). 

Amb motiu d’aquestes obres de restauració i adequació es va posar al 

descobert un dels baluards de la fortificació que va precedir l’actual castell, 

construïda amb motiu de la guerra dels Segadors al 1640 i refeta al 1694, que 

ara roman visible a una de les sales. 
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5- METODOLOGIA  

 

S’han excavat un total de 3 sondejos de planta quadrada amb unes mesures de 

3 m de costat. El motiu que se n’hagin realitzat tres ha estat la localització 

d’estructures del castell que feien inviable la col·locació en els dos primers 

punts del pal de bandera tal com s’havia previst. Aquests han estat excavats 

mecànicament amb l’ajuda d’una màquina retroexcavadora sota control 

arqueològic i, per a una millor localització i adscripció de les unitats 

estratigràfiques, han estat numerats correlativament per centenes. 

 

 

En relació a la documentació de restes s’ha utilitzat el sistema desenvolupat 

per E. C. Harris i Andrea Carandini, assignant un número de Unitat 

Estratigràfica (U.E.) a cada estrat, estructura, retall o interestrat. La 

sistematització de les U.E. s’ha realitzat mitjançant la realització de fitxes per 

cadascuna d’elles. 

 

La documentació gràfica de la intervenció ha estat completada amb seccions i 

el dibuix en planta de les estructures aparegudes a escala 1:20. 

 

Els materials arqueològics recuperats han estat identificats amb una sigla amb 

el codi de la intervenció (063/11), el número de l’Unitat Estratigràfica 

corresponent i un número diferencial en aquells materials que s’han considerat 

més rellevants. 

 

Tanmateix, s’ha procedit a la corresponent documentació fotogràfica de les 

restes descobertes. Aquestes porten el mateix codi que la ceràmica (063/11)  i, 

a més, el número d’inventari fotogràfic. 
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Finalment s’ha de dir que a l’hora de fer la nomenclatura dels diferents 

elements constructius que conformen el baluard s’ha utilitzat el següent 

esquema: 
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6- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS I RESULTATS OBTINGUTS 

 

 

Sondeig 100  

Tal com marcava el projecte de l’obra, es va procedir a l’excavació mecànica 

d’un sondeig de planta quadrada de 3 m de costat al talús format entre la 

muralla i les banquetes a la banda sud de la cantonada del baluard. 

 

El resultat va ser la documentació d’una sèrie d’estrats de textura solta (u.e. 

100, 101, 102, 103, 104, 105 i 106), generalment formant capes d’uns 30 cm de 

grossor. En conjunt, tots ells, formen un nivell de reompliment de l’espai entre 

els murs del baluard d’uns 2 m de potència. 

 

Per sota d’aquests, amb unes cotes superiors entre els 183,93 i 183,74 msnm, 

es va trobar una estructura de pedres i maons lligats amb morter de calç u.e. 

108 que ocupava tota la superfície del sondeig. 

 

L’enfonsament accidental d’una petita part d’aquesta estructura va permetre 

comprovar que es tractava de la volta de coberta d’una habitació subterrània 

parcialment buida, motiu que havia causat l’esmentat enfonsament. 

 

    

 
Vista des del nord de la volta de coberta de l’habitació subterrània al sondeig 100 i vista de l’interior 
de la mateixa. 
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La presència d’aquesta habitació feia inviable, per motius de seguretat, la 

ubicació de la sabata de formigó del pal de la bandera en aquest indret, motiu 

pel qual es va decidir el replanteig de la seva ubicació. 

 

Per tant, una vegada documentades les restes descobertes, es va tornar a 

reomplir el sondeig amb la mateixa terra estreta. 

 

Sondeig 200  

Seguidament, es va tornar a realitzar un altre sondeig de les mateixes 

característiques però, aquesta vegada, al talús format entre els murs situats a 

la banda nord de la cantonada del baluard. 

 

El resultat va ser l’excavació, de nou, d’uns 2 m de nivells de reompliment 

similars als documentats anteriorment (u.e. 200, 201, 202, 203 i 204) i, per sota 

d’aquests, a 183,75 msnm, un altra volta de coberta u.e. 205 d’una habitació 

subterrània. 

 

 

 

Novament, la presència d’aquesta estructura feia inviable la instal·lació de la 

bandera en aquest punt, pel que es va procedir a un nou replanteig de la seva 

Vista des de l’oest de la volta de 
coberta de l’habitació subterrània 
al sondeig 200. 
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ubicació i, una vegada documentades les restes, es va reomplir el sondeig amb 

la mateixa terra estreta. 

 

Sondeig 300  

Finalment, una vegada descartada la possibilitat de situar la bandera a algun 

punt del talús entre la muralla del baluard i les seves banquetes, es va decidir 

ubicar-la al nivell del paviment de llambordes que s’estén per aquesta banda 

del baluard, zona anomenada adarve, just davant del passadís que dona accés 

a la garita situada a la cantonada nord del baluard. 

 

Així es va desmuntar, en primer lloc, el paviment de llambordes u.e. 300, que 

situa el seu nivell de circulació a 185,71 msnm i que es recolza, a la vegada, 

sobre un preparat de morter de calç u.e. 301 d’uns 10 cm de potència. 

 

 

 

Per sota d’aquest, a partir dels 185,48 msnm, trobem un estrat d’anivellació u.e. 

302 de 40 cm de gruix format amb pedres i morter de calç. 

 

A continuació es documenta un potent estrat d’argila marró i textura solta u.e. 

303, que arriba a assolir 1,20 m de fondària i que cobreix un conjunt 

d’estructures: 

Vista des de l’oest del paviment de 
llambordes de l’adarve on es va 
situar el sondeig 300. 
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Es tracta d’un passadís, de entre 1,322 m d’amplada a l’extrem nord i 1,77 al 

sud, delimitat per dos murs u.e. 307 i 308 a banda i banda, amb orientació sud-

oest / sud-est en obra de maçoneria de pedres i maons lligats amb morter de 

calç, de 53 i 57 cm d’amplada respectivament i que es troben a partir d’unes 

cotes superiors entre els 184,49 i 184,16 msnm. 

 

L’espai es troba pavimentat per un paviment u.e. 306 de blocs de pedra 

rectangulars (74 x 40 cm) que situa el seu nivell de circulació al voltant dels 

183,87 msnm. 

 

   

 

 

 

Aquest passadís és una prolongació amortitzada del que actualment dóna 

accés a la garita del baluard, amb el que es troba alineat i presenta una cota 

similar del paviment. 

  

S’ha de dir que aquest paviment es correspon, tant en característiques dels 

materials com en cotes, amb el que encara es pot apreciar en superfície a la 

part del baluard que no s’ha vist sobrealçat, com succeeix a la zona on s’ha 

realitzat el sondeig. 

Vista del conjunt d’estructures del castell documentades al sondeig 300, amb el paviment u.e. 306 i el 
mur u.e. 307 a l’esquerra i el mur u.e. 308 a la dreta. 
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Exactament es pot veure a la cantonada sud-est del baluard, que també 

presenta una garita a la seva punta. 

Així mateix, en aquest indret, es pot veure també el paral·lel d’almenys un dels 

murs, que actualment marca el punt a partir del qual arranquen les escales per 

pujar al nivell sobreaixecat de l’adarve. 

 

 

 

Posteriorment, i encara que el nivell de pavimentació resta per sota de la cota 

d’afectació de l’obra, es va fer necessari la comprovació de si per sota d’aquest 

paviment es trobaria una altra habitació subterrània que faria impossible la 

ubicació de la sabata de formigó del pal de bandera. 

 

Per això es va fer un petit sondeig de planta rectangular (1,20 x 0,58 m) 

recolzat al parament nord del mur u.e. 307, desmuntat només dues peces del 

paviment de pedra u.e. 306. 

 

El resultat va ser la comprovació de que aquest paviment es recolza sobre un 

preparat de morter de calç u.e. 309 i, per sobre d’aquest, un estrat d’argila u.e. 

310 que només va ser excavat fins a una cota màxima de 182,80 msnm, 

descartant-se així la possibilitat de la presència d’un altre soterrani. 

 

Vista del passadís a la garita de la 
cantonada sud del baluard, amb el 
paral·lel del paviment original i d’un 
dels murs documentats al sondeig 
300. 
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També com a resultat del sondeig es va poder documentar la banqueta de 

fonamentació u.e. 311 del mur u.e. 307, construïda amb pedres i morter de 

calç, que es troba a partir d’una cota superior de 183,29 msnm i s’estén més 

enllà de la cota mínima d’excavació del sondeig, motiu pel qual no va poder ser 

documentat el seu final. 

 

    

 

 

 

Arribats a aquest punt, una vegada comprovat que les característiques dels 

resultats del sondeig permetien la ubicació de la sabata de formigó en aquest 

punt, es va procedir al desmuntatge mecànic de la part superior dels murs u.e. 

307 i 308 que restava per sobre de la cota d’afectació (184,20 msnm). 

 

Finalment el sondeig va ser reomplert amb la mateixa terra estreta fins al nivell 

d’aquesta mateixa cota d’afectació, donant per finalitzats els treballs 

arqueològics. 

Vista des del nord general i en detall del sondeig excavat al paviment u.e. 306 junt al parament del 
mur u.e. 307, amb la seva banqueta de fonamentació u.e. 311. 
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7- CONCLUSIONS 

 

Els treballs derivats de la intervenció arqueològica preventiva al Baluard de 

Santa Amàlia del Castell de Montjuïc de Barcelona realitzats entre els dies 30 

de setembre i 10 d’octubre de 2011 han donat un resultat positiu quant a la 

documentació d’estructures arqueològiques. 

 

Per una banda s’ha documentat l’existència de almenys dues habitacions 

subterrànies a l’espai sota el talús entre la muralla del baluard i les seves 

banquetes, cobertes per voltes en obra de maçoneria de pedres i maons units 

amb morter de calç. 

Aquestes habitacions es troben uns 2 m sota el nivell superficial actual del 

talús. 

 

Per altra banda s’ha pogut constatar que la zona de l’adarve actual del baluard 

ha estat sobrealçada amb posterioritat a la seva construcció inicial, essent 

originàriament més baixa i a la mateixa cota que la resta de l’espai del baluard. 

 

Així s’ha documentat el nivell de pavimentació original, de forma que s’ha pogut 

constatar que és el mateix que encara es pot observar en superfície enfront de 

la garita de la cantonada sud-est del baluard, i s’ha comprovat que el passadís 

d’accés a la garita de la cantonada nord era amb anterioritat més llarg del que 

resta actualment. 

 

Sense poder precisar amb exactitud una datació d’aquestes reformes, es pot 

deduir que es va realitzar a un moment posterior a la construcció primerenca de 

l’actual castell al 1751, segurament entre els segles XIX i XX. 

 

Finalment s’ha de dir que totes les estructures localitzades s’estenen més enllà 

dels límits dels sondejos realitzats, aspecte que haurà de ser tingut en 
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consideració a l’hora de la planificació i execució de futures actuacions a 

aquesta zona del castell. 
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Definició UE

1751 - s. XX

Datació Criteri datació

pedres Artificial

 Orgànica

 Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Observacions

Zona

Color

UE
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306Sector

Relacions
Físiques

Igual a

Cobreix  

Farceix  

Talla  

307-308
Es recolza 

Cobert per

Se li recolza

303-304

Farcit per

Tallat per

305

Es lliura Se li lliura

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Plan.

Paviment de pedres tipus trencajunt.

Estructura

Definició UE

1751 - s. XX

Datació Criteri datació

pedres Artificial

 Orgànica

 Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Blocs rectangulars (74 x 40 cm).

Observacions

Zona

Color

UE

307Sector

Relacions
Físiques

Igual a

Cobreix  

Farceix  

Talla  

311
Es recolza 

Cobert per

Se li recolza

303

Farcit per

Tallat per

305-306

304-309

Es lliura Se li lliura

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Plan.

Mur

Estructura

Definició UE

1751 - s. XX

Datació Criteri datació

pedres, material constructiu, morter Artificial

 Orgànica

 Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Observacions

Zona

Color

UE

308Sector

Relacions
Físiques

Igual a

Cobreix  

Farceix  

Talla  

Es recolza 

Cobert per

Se li recolza

303

Farcit per

Tallat per

305-306

304

Es lliura Se li lliura

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

39

40

41

42

43

44

Plan.

Mur

Estructura

Definició UE

1751 - s. XX

Datació Criteri datació

pedres, material constructiu, morter Artificial

 Orgànica

 Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Observacions

Zona

Color

UE

CODEX - ARQUEOLOGIA I PATRIMONI



Fitxes UECastell de montjuïc - Baluard de sta. 2011063/11

309Sector

Relacions
Físiques

Igual a

310

Cobreix  

Farceix  

Talla  

Es recolza 

307

Cobert per

Se li recolza

Farcit per

Tallat per

306

Es lliura Se li lliura

Compacta
Textura

Interpretació

Foto.

Composició

Plan.

Preparat de morter de calç del paviment u.e. 306.

Estrat

Definició UE

1751 - s. XX

Datació Criteri datació

morter Artificial

 Orgànica

 Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Observacions

Zona

Blanc

Color

UE

310Sector

Relacions
Físiques

Igual a

Cobreix  

Farceix  

Talla  

Es recolza 

311

Cobert per

Se li recolza

309

Farcit per

Tallat per

Es lliura Se li lliura

Solta
Textura

Interpretació

Foto.

Composició

36

37

38

Plan.

Anivellació d’argila.

Estrat

Definició UE

1751 - s. XX

Datació Criteri datació

 Artificial

 Orgànica

Argila Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Excavat fins als 182,80 msnm.

Observacions

Zona

Marró

Color

UE

311Sector

Relacions
Físiques

Igual a

Cobreix  

Farceix  

Talla  

Es recolza 

Cobert per

Se li recolza

Farcit per

Tallat per

307

310

Es lliura Se li lliura

Textura

Interpretació

Foto.

Composició

36

37

38

Plan.

Banqueta de fonamentació del mur u.e. 307.

Estructura

Definició UE

1751 - s. XX

Datació Criteri datació

pedres, morter Artificial

 Orgànica

 Geològica

Afecció
Si

No
Tipus

%

Observacions

Zona

Color

UE
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- Llistat fotogràfic 
 
 



Num. Foto Sector

Inventari Fotogràfic

1

Vista previa des del sud de la zona del sondeig 100.
Descripció

100UE

2

Vista previa des del sud de la zona del sondeig 100.
Descripció

100UE

3

Vista previa des del sudoest de la zona del sondeig 100.
Descripció

100UE

4

Vista des del nord del tall estratigràfic sud del sondeig 100.
Descripció

100 101 102 103 104 105 106 107UE

5

Vista final des del nord del sondeig 100 amb la volta de coberta u.e. 108.
Descripció

108 100 101 102 103 104 105 106 107UE
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Num. Foto Sector

Inventari Fotogràfic

6

Vista final des del nord del sondeig 100 amb la volta de coberta u.e. 108.
Descripció

108 100 101 102 103 104 105 106 107UE

7

Vista final des del nord del sondeig 100 amb la volta de coberta u.e. 108.
Descripció

108 100 101 102 103 104 105 106 107UE

8

Vista final des del nord del sondeig 100 amb la volta de coberta u.e. 108.
Descripció

108UE

9

Vista en detall des del nord del forat obert a la volta de coberta u.e. 108.
Descripció

108UE

10

Vista de l'interior de l'habitació coberta per la volta u.e. 108.
Descripció

UE
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Num. Foto Sector

Inventari Fotogràfic

11

Vista de l'interior de l'habitació coberta per la volta u.e. 108.
Descripció

UE

12

Vista de l'interior de l'habitació coberta per la volta u.e. 108.
Descripció

UE

13

Vista de l'interior de l'habitació coberta per la volta u.e. 108.
Descripció

UE

14

Vista de l'interior de l'habitació coberta per la volta u.e. 108.
Descripció

UE

15

Vista de l'interior de l'habitació coberta per la volta u.e. 108.
Descripció

UE
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Num. Foto Sector

Inventari Fotogràfic

16

Vista de l'interior de l'habitació coberta per la volta u.e. 108.
Descripció

UE

17

Vista de l'interior de l'habitació coberta per la volta u.e. 108.
Descripció

UE

18

Vista previa des de l'est de la zona del sondeig 200.
Descripció

200UE

19

Vista final des de l'oest del sondeig 200 amb la volta de coberta u.e. 205.
Descripció

205 200 201 202 203 204UE

20

Vista final des de l'oest del sondeig 200 amb la volta de coberta u.e. 205.
Descripció

205 200 201 202 203 204UE
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Num. Foto Sector

Inventari Fotogràfic

21

Vista final des de l'oest del sondeig 200 amb la volta de coberta u.e. 205.
Descripció

205 200 201 202 203 204UE

22

Vista previa des de l'oest de la zona del sondeig 300 amb el paviment de
llambordes u.e. 300.

Descripció

300UE

23

Vista des de l'oest de l'estrat d'anivellació u.e. 303.
Descripció

303 300 301UE

24

Vista des de l'oest de l'estrat d'anivellació u.e. 303.
Descripció

303 300 301UE

25

Vista des de l'est de les estructures del sondeig 300 amb el paviment u.e. 306, el
mur u.e. 307 i la pedra u.e. 305.

Descripció

306 305 307 304UE
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Num. Foto Sector

Inventari Fotogràfic

26

Vista des de l'est de les estructures del sondeig 300 amb el paviment u.e. 306, el
mur u.e. 307 i la pedra u.e. 305.

Descripció

306 305 307 304UE

27

Vista des del sud de les estructures del sondeig 300 amb el paviment u.e. 306, el
mur u.e. 307 i la pedra u.e. 305.

Descripció

306 305 307 304UE

28

Vista des de l'oest de les estructures del sondeig 300 amb el paviment u.e. 306, el
mur u.e. 307 i la pedra u.e. 305.

Descripció

306 305 307 304UE

29

Vista des de l'est de les estructures del sondeig 300 amb el paviment u.e. 306, el
mur u.e. 307 i la pedra u.e. 305.

Descripció

306 305 307 304UE

30

Vista des de l'est de les estructures del sondeig 300 amb el paviment u.e. 306, el
mur u.e. 307 i la pedra u.e. 305.

Descripció

306 305 307 304UE
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Num. Foto Sector

Inventari Fotogràfic

31

Vista des de l'est de les estructures del sondeig 300 amb el paviment u.e. 306, el
mur u.e. 307 i la pedra u.e. 305.

Descripció

306 305 307 304UE

32

Vista des de l'est de les estructures del sondeig 300 amb el paviment u.e. 306, el
mur u.e. 307 i la pedra u.e. 305.

Descripció

306 305 307 304UE

33

Vista des del sud de les estructures del sondeig 300 amb el paviment u.e. 306, el
mur u.e. 307 i la pedra u.e. 305.

Descripció

306 305 307 304UE

34

Vista des de l'oest de les estructures del sondeig 300 amb el paviment u.e. 306, el
mur u.e. 307 i la pedra u.e. 305.

Descripció

306 305 307 304UE

35

Vista des de l'oest de les estructures del sondeig 300 amb el paviment u.e. 306, el
mur u.e. 307 i la pedra u.e. 305.

Descripció

306 305 307 304UE
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Num. Foto Sector

Inventari Fotogràfic

36

Vista des del nord del sondeig obert al paviment u.e. 306 del sondeig 300, amb la
banqueta de fonamentació u.e. 311 del mur u.e. 307.

Descripció

311 310 307 306UE

37

Vista des del nord del sondeig obert al paviment u.e. 306 del sondeig 300, amb la
banqueta de fonamentació u.e. 311 del mur u.e. 307.

Descripció

311 310 307 306UE

38

Vista en detall des del nord del sondeig obert al paviment u.e. 306 del sondeig
300, amb la banqueta de fonamentació u.e. 311 del mur u.e. 307.

Descripció

311 310 307 306UE

39

Vista des de l'est del mur u.e. 308 al sondeig 300.
Descripció

308UE

40

Vista des de l'est del mur u.e. 308 al sondeig 300.
Descripció

308UE
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Num. Foto Sector

Inventari Fotogràfic

41

Vista des del nordest del mur u.e. 308 al sondeig 300.
Descripció

308UE

42

Vista des del nordest del mur u.e. 308 al sondeig 300.
Descripció

308UE

43

Vista des de l'oest del mur u.e. 308 al sondeig 300.
Descripció

308UE

44

Vista des del sudoest del mur u.e. 308 al sondeig 300.
Descripció

308UE

45

Vista des del sudoest de la cantonada sud del baluard de Santa Amàlia
Descripció

UE
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Num. Foto Sector

Inventari Fotogràfic

46

Vista des del sudoest de la cantonada sud del baluard de Santa Amàlia
Descripció

UE
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