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1. INTRODUCCIÓ

En aquesta memòria es presenten els resultats i conclusions de la intervenció
arqueològica duta a terme al subsòl de l’edifici situat al carrer de la Freneria núm. 5
/ carrer de la Pietat núm. 12, de Barcelona (Barcelonès). Els treballs arqueològics
estaven vinculats a les obres de rehabilitació integral de l’edifici. La intervenció s’ha
dut a terme entre els dies 2 de juny al 2 d’agost de 2013.

Els treballs arqueològics realitzats han consistit en el seguiment arqueològic de
l’excavació de dos sondeigs per a la comprovació de les fonamentacions de dos
murs de l’edifici (que actuaven de tancament entre les finques contigües) i de les
rases i moviments de terra al subsòl associats a les obres. Per una altra banda,
s’ha ampliat un dels sondeigs efectuats durant  la intervenció arqueològica duta a
terme a l’edifici l’any 2008 (dirigida per Bertha Durà), on es va localitzar un mur de
cronologia romana; en relació a aquesta intervenció anterior, s’han netejat els
sondeigs efectuats que encara estaven oberts, per fer una descripció de les restes
localitzades, prèviament al seu rebliment indefinit. Les restes documentades en
els sondeigs i rebaixos efectuats en el marc de la present intervenció no han
quedat afectades pel projecte d’obra i han estat protegides amb geotèxtil i reblertes
amb sauló. Aquests rebliments s’han efectuat amb l’autorització del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, mitjançant una resolució del Director
general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni.

L’edifici és propietat de l’empresa Valldenau, SL, que és qui ha finançat la intervenció
arqueològica. Per a la finalització dels treballs d’excavació, des del «Pla Barcino»
del Servei d’Arqueològia de l’Ajuntament de Barcelona s’han finançat els tres darrers
dies de la intervenció. La direcció tècnica de la intervenció l’ha dut a terme
l’arqueòloga Gemma Caballé Crivillés (ARCS Patrimoni Cultural). Els treballs
arqueològics s’han dut a terme amb la corresponent autorització del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya i amb la supervisió dels Serveis
d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya. El
codi d’intervenció del Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona és el 026/
13.
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1.1. Fitxa tècnica del jaciment

FITXA TÈCNICA

Jaciment. Barcelona.
Lloc de la intervenció. Situació edifici. Carrer de la Freneria 5 - Carrer de la
Pietat 12
Coordenades UTM. x: 431205,4; y: 4581688,5 (ETRS89)

Població. Barcelona (districte de Ciutat Vella)

Comarca. Barcelonès

Dates intervenció.3 de juny al 2 d’agost de 2013

Codi Servei d’Arqueologia de Barcelona: 026/13

Tipus de jaciment. Urbà. Edifici actual construït al segle XIX, amb ocupació
antròpica documentada a la zona d’època romana i medieval.

Cronologia. segles IdC-XX

Tipus d’intervenció. Preventiva. Seguiment arqueològic dels moviments de
terra al subsòl de l’edifici. Excavació de dos sondeigs de comprovació de la
fonamentació de dos murs de tancament, que actuen de parets mitgeres respecte
les finques contigües. Ampliació d’un dels punts excavats durant la intervenció de
l’any 2008, on es va localitzar un mur de cronologia romana. Neteja i documentació
dels sondeigs efectuats a l’anterior intervenció, prèviament al seu rebliment indefinit.

Motivació de la intervenció. Projecte de reforma integral de l’edifici

Promotor. VALLDENAU, SL

Finançament final intervenció (3 dies): «Pla Barcino» Servei d’Arqueologia.
Ajuntament de Barcelona

Direcció arqueològica. Gemma Caballé Crivillés (ARCS Patrimoni Cultural)

Equip de treball:
Auxiliars d’arqueologia: Noemí Nebot, Maria Pujals
Planimetria: Maria Pujals (ARKPADOC, SCP)
Inventari, estudi i dibuix materials: Josefa Huertas

Estudi històric de l’edifici. Montserrat Villaverde Rey (àqabaBcn)
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1.2. Resolucions

Resolució de la Directora dels Serveis Territorials del Departament de Cultura
a Barcelona, de 27 de maig de 2013, autoritzant la realització d’una
intervenció arqueològica preventiva al Carrer Freneria 5, Pietat 12
(Barcelona, Barcelonès)
Expedient: R/N 470 K121-N- 2013-1 (9835)
Activitat autoritzada: Control i excavació
Termini de realització de la intervenció: del 3 al 28 de juny de 2013
Direcció arqueològica: Gemma Caballé Crivillés (ARCS, Patrimoni Cultural)

Resolució de la Directora dels Serveis Territorials del Departament de Cultura
a Barcelona, de 28 de juny de 2013, autoritzant la pròrroga de la
intervenció arqueològica preventiva al Carrer Freneria 5, Pietat 12
(Barcelona, Barcelonès)
Expedient: R/N 470 K121-N- 2013/2 (9977)
Activitat autoritzada: Control i excavació arqueològica
Termini de realització de la intervenció: de l’1 al 12 de juliol de 2013
Direcció arqueològica: Gemma Caballé Crivillés (ARCS, Patrimoni Cultural)

Resolució de la Directora dels Serveis Territorials del Departament de Cultura
a Barcelona, de 12 de juliol de 2013, autoritzant la pròrroga de la
intervenció arqueològica preventiva al Carrer Freneria 5, Pietat 12
(Barcelona, Barcelonès)
Expedient: R/N 470 K121-N- 2013/4-10035
Activitat autoritzada: Control i excavació arqueològica
Termini de realització de la intervenció: del 15 al 19 de juliol de 2013
Direcció arqueològica: Gemma Caballé Crivillés (ARCS, Patrimoni Cultural)

Resolució del Director General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni,
de 15 de juliol de 2013, autoritzant el tractament de restes
arqueològiques no extretes al carrer de la Freneria 5, Pietat 12
(Barcelona, Barcelonès)
Expedient: 470 K121 NB-2013/3-10034
Activitat autoritzada: desmuntatge parcial d’un dels murs i rebliment indefinit
de la resta de murs i estructures
Termini de realització de la intervenció: del 15 al 19 de juliol de 2013
Direcció arqueològica: Gemma Caballé Crivillés (ARCS, Patrimoni Cultural)

Resolució del Director General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, de
29 de juliol de 2013, autoritzant la pròrroga d’una intervenció
arqueològica i el tractament de restes arqueològiques no extretes al
al Carrer Freneria 5, Pietat 12 (Barcelona, Barcelonès)
Expedient: R/N 470 K121-NB- 2013/5 (10087)
Activitat autoritzada: rebliment indefinit de les UE-2.100, 2.110 i 2.127
Termini de realització de la intervenció: del 29 de juliol al 2 d’agost de 2013
Direcció arqueològica: Gemma Caballé Crivillés (ARCS, Patrimoni Cultural)
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1.3. Marc geogràfic i geològic. Situació urbanística de l’edifici

Barcelona és un municipi situat en una plana que presenta uns 5 km d’amplada. Té
com a límits el mar a l’est; la serra de Collserola, integrada dins la Serralada Litoral
Catalana, al sud-oest, amb el cim de Sant Pere Màrtir; el Tibidabo com a cim
destacat al nord i al nord-oest, destaca el Puig del Baró; el delta del riu Llobregat al
sud, i el delta del riu Besòs, al nord-est. El seu relleu físic pertany a tres unitats: la
Serralada Litoral, el Pla de Barcelona i els deltes del Llobregat i del Besòs.

En conjunt, el Pla de Barcelona és fruit d’una falla que s’originà per l’enfonsament
del Massís catalano-balear, que determinà la seqüència geològica del subsòl de la
zona, on les capes més profundes estan compostes per pissarres del paleozoic
amb intrusions granítiques. Durant el miocè i el pliocè es dipositaren margues i
argiles damunt de les pissarres, amb alguna intrusió de graves. Posteriorment, la
descomposició dels massissos que envoltaven el Pla aportaren acumulacions de
blocs de calcàries i argiles, a les quals es sobreposaren en períodes més secs,
formacions de crostes calcàries.

El Pla de Barcelona està format pel territori comprès entre el mar Mediterrani i la
Serralada Litoral d’est a oest, i entre els rius Besòs i Llobregat de nord a sud. Al
nord hi ha la Serra de Collserola, que n’és el cim més alt (542m s.n.m.). La
serralada de Sant Mateu, a llevant, i el massís del Garraf, a ponent, fan que les
entrades fàcils al pla d’al·luvió damunt el qual reposa la ciutat, siguin els passos
fluvials del Besòs i el Llobregat.  El Pla de Barcelona és una plataforma suaument
inclinada cap al mar. El seu nivell es veu alterat per elevacions naturals, com els
Serrats de la Rovira, al nord- oest i els turons menors del front marítim, que són el
Mont Taber, i el bloc de Montjuïc (189 msnm), situat al sud de la ciutat.

La  badia existent entre aquestes dues formacions del front marítim va donar lloc
a una zona lacustre coneguda com el Cagalell. Aquesta zona de maresmes o
aiguamolls es va originar amb la formació d’una barrera d’arena litoral,
probablement després de la darrera fase glaciar (fa uns 15.000 anys). A la llacuna
hi anaven a parar diverses rieres, com la de Valdonzella, de Magòria i de la Creu
d’en Malla, que hi van anar dipositant llots argilosos, i molt orgànics, de color gris o
negre. Amb el temps, la zona lacustre va quedar reblerta, de manera que ja no
apareix als primers plànols de la ciutat del segle XVI.

La línia de costa ha anat avançant al llarg dels temps. En època romana, les aigües
arribaven fins a la vessant marina del Mont Taber, seguint el litoral aproximadament
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per la part alta de l’actual Parc de la Ciutadella. A mesura que la costa va anar
avançant es varen formar zones humides o de pantans que es recullen en la
toponímia, com el Clot, la Llacuna, el Gorg,  o l’estany del Port, als peus de
Montjuïc.

Les òptimes condicions climàtiques i estratègiques de la ciutat han afavorit al llarg
del temps al seu desenvolupament. Els seus orígens se situen en el petit pujol de
Tàber, però ben aviat els límits s’anaren expandint pel pla.

Situació urbanística de l’edifici

L’edifici on s’ha dut a terme la present intervenció arqueològica se situa aL carrer
de la Freneria 5 / carrer Pietat, 12 al districte de Ciutat Vella de Barcelona.

Coordenades UTM. x: 431205,4; y: 4581688,5 (ETRS89)

Ubicació de l’edifici (www.icc.cat)
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1.4. Notícies històriques. Intervencions arqueològiques anteriors a
l’edifici i al seu entorn

L’espai on s’ubica l’edifici on s’ha dut a terme la present intervenció se situa a
l’interior del recinte emmurallat de la colònia Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino,
que va ser fundada per l’emperador August (entre els anys 15-5aC). La ciutat
estava tancada i protegida per una muralla, que tenia un traçat rectangular (amb
els angles esbiaixats) i amb quatre portes, una per a cadascun dels seus costats.
A l’interior de la ciutat, el cardo maximus discorria pels carrers del Call i Llibreteria
i el decumanus maximus, pels carrers del Bisbe i de Regomir. En el conjunt de la
ciutat romana, l’espai on s’ha dut a terme la present intervenció se situaria al
nord-est del fòrum, que s’ubicaria a l’encreuament dels dos carrers i on s’hi situarien
els edificis públics.

El fòrum estava desplaçat cap al nord-est en relació a la posició central del recinte
emmurallat, ja que probablement aprofitaria el punt més alt del Mons Taber (conegut
també com a Puig del Miracle). En aquest punt s’hi va edificar l’únic edifici conservat
del fòrum, que es correspon al temple dedicat al culte imperial. Pel que fa a la resta
d’edificis públics situats en aquesta àrea (administratius, judicials i comercials) es
desconeix la seva ubicació, nombre i característiques, ja que no se n’han
documentat restes. A nivell arqueològic sí que s’ha determinat que el fòrum tindria
dos o més nivells, configurats a partir de terrasses, de les quals a la superior s’hi
ubicava el temple. Aquesta diferència de nivell s’ha constatat al sud-oest del temple,
durant la intervenció arqueològica duta a terme al carrer Sant Honorat, 5 (dirigida
per l’arqueòleg Francesc Florensa), així com les restes del conjunt monumental
de la Plaça del Rei. Cal destacar que les dades aportades per la present intervenció
arqueològica han permès constatar l’existència d’una diferència de nivell entre el
temple i la zona nord d’aquest; en relació a aquesta diferència, s’ha documentat
un tram del mur que definia la terrassa que salvava el desnivell.

A finals del segle III inicis del segle IV, es va edificar un nou recinte emmurallat, que
es lliurava a l’anterior i es reforçava amb setanta-sis torres. En aquest moment,
els espais públics de la ciutat tindrien continuïtat i, per tant, el fòrum mantindria la
seva funcionalitat, tot i que els seus edificis i estructura podrien presentar
modificacions, tal i com passava amb la resta d’edificis i urbanisme de la ciutat
(com ara el creixement de les domus). A partir del segle IV el cristianisme es va
començar a consolidar com a religió oficial i Barcino ja era seu episcopal. La figura
del bisbe i el seu poder es va consolidar als segles V i VI. Aquest nou poder
requeria noves edificacions, que van definir un grup episcopal, al nord respecte el
fòrum (a la zona de la catedral i de la plaça del rei, fins a arribar a la muralla); val
a dir que anteriorment (al segle IV) ja s’hauria edificat en aquesta zona un primer
emplaçament cristià de caire oficial (sota la catedral).
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En aquest moment, l’espai corresponent al fòrum podria haver mantingut inicialment
la seva estructura, si bé de manera progressiva s’hauria anat ocupant amb noves
construccions i modificacions de les existents. Els edificis associats amb el poder
romà haurien perdut la seva funcionalitat administrativa i religiosa i molts d’ells
haurien estat desmuntats (el nou centre de poder se situava a la zona episcopal).
En aquest sentit, els elements arquitectònics d’aquests edificis van ser aprofitats,
a partir del segle V, com a  parament de les noves edificacions bastides.

La ciutat alt-medieval mantenia la topografia urbana de l’antiguitat tardana, amb
una continuïtat de la ubicació dels centres administratiu i religiós del període visigot.
Pel que fa a l’espai del fòrum, hauria quedat integrat en l’urbanisme que s’havia
anat definint a partir de la ocupació del seu espai (possiblement des del moment
de l’assentament del poder civil i religiós a la zona episcopal); a nivell d’edificis, el
temple romà dedicat a August es mantindria dempeus si bé es desconeix la seva
funcionalitat. A partir dels segles VIII-IX van començar a edificar-se els primers
nuclis (burgs i vila noves) fora del nucli emmurallat de la ciutat.

El creixement i consolidació d’aquests eixamples medievals es va produir durant
els segles XI i XII. A partir d’aquest moment, a la zona de la ciutat corresponent al
nucli emmurallat romà s’hi va mantenir el centre de poder administratiu comtal i
religiós, mentre que als diferents eixamples exteriors s’hi van ubicar els centres
productius, comercials i residencials de la ciutat. En aquest nucli situat a l’interior
del recinte emmurallat s’hi van instal·lar tallers i oficis directament relacionats amb
les activitats del poder comtal i episcopal. Un d’aquests oficis era el dels freners,
que fabricaven frens i altres elements de l’aixovar (especialment militar) dels cavalls.
La instal·lació dels freners en aquest punt de la ciutat hauria donat origen al nom
del carrer de la  Freneria.

Pel que fa a l’edifici on s’ha dut a terme la present intervenció arqueològica, està
situat al número 5 del carrer de la Freneria, amb façana també al carrer de la
Pietat número 12. A partir de l’estudi històric de l’edifici, efectuat per Montserrat
Villaverde (VILLAVERDE 2013), s’ha determinat que la parcel·la actual s’hauria definit
a partir de l’agrupació de quatre unitats estructurals diferents, que s’hauria iniciat
als anys 80 del segle XVI i hauria finalitzat al primer quart del segle XVIII. D’aquesta
manera, l’any 1585 Jeroni Ollers va comprar una casa, amb portal al carrer de la
Freneria i un obrador al costat. Les afrontacions que indiquen els documents
ubicarien aquesta propietat en una franja allargassada al centre de la parcel·la
actual i perpendicular al carrer de la Freneria (VILLAVERDE 2013, 8). El mateix Jeroni
Ollers va comprar, el 1588, la propietat que afrontava pel nord amb la que havia
comprat anteriorment. Aquesta se situava a la cantonada del carrer de la Freneria
amb el carrer de la Pietat i estava formada per una casa i un obrador (que ocupava
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una part de la planta baixa). En el document de compra s’especifica que se situava
darrera la seu i prop del palau reial -retro sede et prope palatiium regium- (VILLAVERDE

2013, 9).

La següent incorporació es va dur a terme l’any 1618, quan Lluís Josep Sicart, que
s’havia casat amb Elisabet la vídua de Jeroni Ollers, va comprar la casa i obradors
amb portals, que se situava al carrer de la Freneria, entre l’afrontació sud de les
cases d’Elisabet Sicart i la casa del gremi dels freners (a l’actual número 3 del
carrer Freneria). A partir de la descripció que es fa al document, l’obrador se
situava a la planta baixa per sota de les cases que pertanyien a Elisabet Ricart;
aquest fet indicaria que la compartimentació vertical de les propietats no eren
regulars. La quarta i darrera unitat es va incorporar l’any 1715, moment en què
Salvador Cases, propietari d’una casa amb dos portals del carrer de la Pietat (a
ponent de les abans presentades), va comprar les cases que havien estat de
Jeroni Ollers i els esposos Sicart al convent de Sant Josep de Barcelona, que n’era
propietari a partir d’una venda per carta de gràcia que el 1711 els havia atorgat el
nét dels Sicart (Oleguer Vila). Els protocols relatius a aquestes vendes indiquen
que s’havien dut a terme transformacions importants en els edificis. El conjunt de
cases i obradors s’havien transformat en dues cases, una de gran a la cantonada
amb el carrer de la Pietat i una altra més petita al carrer de la Freneria (VILLAVERDE

2013, 10).

Cal destacar que els edificis havien quedat molt afectats per les bombes del setge
a la ciutat de l’any 1714. En aquest sentit, al preàmbul del document de venda
s’especifica el mal estat de les cases i el fet que el convent de Sant Josep no podia
assumir la seva reconstrucció. En el mateix document, Salvador Cases es
comprometia a invertir fins a 800 lliures de Barcelona en obres de reconstrucció
de les cases. En relació al mal estat dels edificis, el cadastre de 1716 diu que la
casa gran està inhabitable i que la casa de Salvador Cases està enderrocada. En el
mateix cadastre es descriu que la casa petita té planta baixa i pis, mentre que la
casa gran té dos pisos útils i tercera planta, amb terrat i porxada.

Finalment Salvador Cases no va poder fer front a les despeses de les obres i va
revendre les cases a Pere Pau Fontanet, amb un compromís per part d’aquest de
continuar els treballs de reconstrucció. Així mateix, els pactes de la venda
comprometien també a Pere Pau Fontanet a construir un sol edifici de les quatre
estructures que formaven la propietat (on hi havia els casalots enderrocats per la
guerra), que tindria la porta principal al carrer de la Pietat i tres portals per a
botigues al carrer de la Freneria. Els treballs es van dur a terme i l’edifici resultant
es correspondria a l’existent en el moment de la construcció de l’actual. El 1852
es descrivia com «todas aquellas casas sitas en la presente ciudad al detrás de la
santa iglesia de la misma en la parte de la calle de la Piedad, antes denominada
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plaza de la Freneria, haciendo esquina en la calle dicha de la Freneria, con cuatro
puertas esteriores, a saber; una en la primera de las calles citadas antes plaza
referida y tres en la segunda, señalada en el dia con los numeros 5 y 12» (VILLAVERDE

2013, 11-12). La morfologia de la parcel·la va tenir a més les noves alineacions
determinades des de l’Ajuntament (a partir de finals del segle XVIII) per a diferents
carrers de la ciutat emmurallada, per tal d’eixamplar-los i regularitzar el seu traçat.
Els anys 1827 i 1855 es van aprovar dues alineacions, la primera per al carrer de
la Freneria i la segona per al de la Pietat, que afectaven les façanes existents i
suposaven que una part de la propietat es destinés a vial públic. L’edifici actual
està ajustat a aquestes noves alineacions.

En un moment posterior a la construcció de l’edifici del segle XVIII hi hagué un
seguit de litigis en relació a la seva propietat, entre Maria Vila (la filla d’Oleguer Vila)
i Pere Pau Fontanet. El 1766 hi va haver un acord i es va reconèixer la propietat
d’Antonia Monsalvo i Vila (filla de Maria Vila) a canvi d’un seguit de compensacions
als marmessors de Pere Pau Fontanet. A partir d’aquest moment, la propietat de
l’edifici s’anirà transmetent als familiars d’Antonia Monsalvo. L’any 1852 es va
establir a l’edifici Jacint Vilaseca, que és qui va dur a terme l’enderroc de l’edifici
existent i la construcció de l’actual. L’objectiu de la nova construcció era ampliar la
zona útil edificada, incrementant l’alçada edificada. L’ampliació en alçada de les
edificacions, amb el mateix objectiu, era una tendència habitual a Barcelona a
partir de finals del segle XVIII. L’edifici estava acabat el mes de maig de 1857 i té la
composició habitual dels edificis residencials que es construïen a la ciutat en aquest
moment: amb una planta baixa (amb botigues o establiments de manufactura) i
quatre plantes superiors (destinades íntegrament a un ús residencial).

Jacint Vilaseca va ser propietari de l’edifici fins el 1873, quan en va efectuar una
venda perpètua a Francesca Centrich. El 1879 es va vendre novament la propietat
a Pere Palau i Flaquer. Un cop aquest va morir, el 1897, la seva filla Dolors Palau va
comprar la part de la propietat de l’edifici a la seva mare Dolors González i al seu
germà.

Dolors Palau estava casada amb Alexandre de Riquer, destacable poeta i pintor del
modernisme i fundador del Cercle Artístic Sant Lluc. El mateix any Dolors Palau i
Alexandre de Riquer es van instal·lar a la quarta planta de l’edifici. Al cap de poc
temps van tenir una denúncia per construir unes cambres al terrat sense
autorització. Tal i com presenta Montserrat Villaverde (VILLAVERDE 2013, 25) aquesta
construcció de cambres als terrats de manera il·legal era habitual en altres edificis
i en aquesta denúncia hi va influir una altra circumstància. L’edifici estava afectat
pel «Proyecto de reforma de la ciudad de Barcelona» de l’arquitecte Àngel Josep
Baixeres i aprovat l’any 1889 i que preveia, entre altres reformes a Ciutat Vella, la
urbanització de la plaça de Sant Jordi, que aniria entre l’absis de la catedral i el



  Memòria Intervenció arqueològica al c. de la Freneria 5/ de la Pietat 12.         11
Barcelona. Codi 026/13

carrer Jaume I, i entre els carrers del Bisbe i de la Freneria. L’execució del projecte
afectava d’enderroc l’edifici.

Finalment la reforma promoguda per Alexandre de Riquer es va dur a terme i es
van edificar dues cambres al terrat. A banda d’aquesta construcció es va reformar
la quarta planta, amb una finalitat de caire simbòlic (seguint criteris de bellesa
interior i de visió exterior) i pràctic (per tal d’ubicar-hi el seu taller). D’aquesta
manera es van obrir grans finestrals, que permetien l’entrada de llum natural i la
visualització de tots els elements decoratius de la façana posterior de la catedral.
En relació a l’entrada de llum natural, la ubicació del taller de l’artista a la planta
superior de l’edifici diferia de la instal·lació dels artistes catalans a les plantes baixes
(amb accés al pati de l’edifici) i seguia la dinàmica dels tallers dels artistes de París,
Nancy, Brusel·les, entre altres. A l’interior de l’espai s’hi van situar un seguit
d’elements singulars, com ara una portalada de pedra d’estil gòtic (del segle XVI),
una xemeneia amb arrambadors revestits de ceràmica polícroma (dels segles XV-
XVII), la decoració de les bigues de fusta, els paviments dels diferents espais i
l’escala d’accés a la cinquena planta.

Alexandre de Riquer va viure a l’edifici fins l’any 1917 i posteriorment s’hi va
instal·lar el pintor Antoni Utrillo, que era amic seu i també fundador del Cercle
Artístic de Sant Lluc. L’any 1924 s’hi va establir el fotògraf Adolf Mas i Ginestà,
artista també vinculat amb el modernisme. El mateix any Adolf Mas va demanar
autorització per construir una nova cambra al terrat, a tocar de les edificades per
Alexandre de Riquer. La quarta planta es va habilitar per al dipòsit i consulta de
l’arxiu fotogràfic personal d’Adolf Mas. A banda d’aquesta nova construcció al
terrat, durant el segle XX es van anar duent a terme reformes a altres punts de
l’edifici. Així mateix, aquest va quedar afectat per dos projectes urbanístics (els
anys 1927 i 1930-1946) que preveien l’enderroc de l’edifici, per fomentar diferents
perspectives de visualització de la catedral, i que finalment no es van arribar a
materialitzar.

-Intervenció arqueològica anterior a l’edifici

 Any 2008. Intervenció arqueològica a l’edifici del c/Freneria 5, c/de la Pietat
12 (codi 094/08), dirigida per Bertha Durà (Chroma, SL). Els treballs es van
dur a terme entre els mesos de setembre a desembre i van consistir en
l’excavació de 9 sondeigs al subsòl, el fossat de l’ascensor i una àrea on s’hi
havia d’ubicar una estació transformadora elèctrica. En el punt on s’hi havia
d’ubicar l’ascensor es va documentar un pou (de possible cronologia
medieval) i la fonamentació d’un mur que se li lliurava (de cronologia
moderna). A l’àrea associada amb l’estació transformadora es va localitzar
un mur de cronologia romana i dos murs més (de cronologia medieval i
moderna). Als sondeigs es van documentar diversos murs i estructures
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corresponents a canalitzacions, que es van ubicar cronològicament entre
època medieval i moderna (DURÀ 2012).

-Intervencions arqueològiques anteriors a l’entorn de l’edifici

Es presenten les intervencions més destacables (per proximitat i rellevància dels
seus resultats) dutes a terme a l’entorn de l’àrea on se situa l’edifici.

 Any 1996. Intervenció arqueològica al c/ Freneria 14, Baixada de Sta Clara
2, dirigida per Núria Miró. Es van dur a terme dues cales als pilars del porxo
de l’edifici, per comprovar les seves fonamentacions i les de la façana de
l’edifici. Aquests sondeigs van permetre documentar murs de cronologia
tardo antiga/alt medieval, que estarien associats al tancament de l’espai
d’una casa. També es va localitzar la fonamentació medieval de l’edifici i el
porxo actual i les posteriors reformes i ampliacions de l’edifici d’època
moderna (Miró 1996).

 Any 1835. Intervenció arqueològica al c/Paradís 5 (Temple romà/1835),
dirigida per l’arquitecte Antoni Celles1. Aquesta intervenció va consistir en la
demolició d’un seguit d’estructures que emmascaraven les columnes del
temple romà i l’excavació a l’entorn de les restes conservades. A partir de
l’excavació es va documentar part del basament i fragments de bases,
capitells, motllures del podium i l’arquitravat. Així mateix es va localitzar la
fonamentació del mur on es recolzava la volta damunt la qual s’assentava
l’escalinata d’accés al temple.

 Any 2003. Intervenció arqueològica al c/ Paradís 5 (codi 003(06), dirigida
per Sara Martín (Tea, SL). Els treballs arqueològics es van dur a terme en
tres punts del subsòl de l’edifici i estaven associats amb la instal·lació d’un
ascensor, d’una arqueta de la llum i la comprovació de la canalització de
desguàs de l’edifici. A nivell de resultats, es van localitzar estructures d’època
romana, moderna i contemporània. A la zona on s’havia d’instal·lar l’ascensor
es van documentar dos carreus de grans dimensions, que se’ls lliurava un
rudus i que se situarien cronològicament en època romana imperial. Per la
ubicació d’aquestes restes en el conjunt de la ciutat romana, estarien
associade amb el forum i la seva proximitat amb les restes del temple
d’August indicarien una possible vinculació directa de les primeres amb aquest
edifici. Als dos carreus se li lliuraven també les restes d’un mur de pedra
seca, que podria situar-se en època tardo antiga MARTÍN 2007).

 Any 2004. Intervenció arqueològica al c/ Paradís 12 (codi 294/04), dirigida
per Sergi Puente (Actium SL). L’excavació del fossat de l’ascensor de l’edifici
va permetre documentar les restes d’un paviment d’opus signinum, que es
recolzava al damunt d’una estructura de pedres i morter de calç i que se
situarien cronològicament en època romana. Per la seva ubicació, aquestes
restes estarien associats amb el forum de la ciutat i probablement amb el
temple d’August (PUENTE 2005).
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 Any 1944. Intervenció arqueològica al c/ de la Pietat (Carrer Pietat/1944)2.
Durant la instal·lació d’un nou clavegueram al carrer de la Pietat es van
localitzar restes d’una conducció romana.

 Conjunt Monumental de la Plaça del Rei. Casa Padellàs. Palau Reial Major3.
Conjunt episcopal de Barcino4

Anys 1931, 1934. Direcció A. Duran i Sanpere.; Any 1945. Direcció A. Duran
i Sanpere; Anys 1952-1953. Direcció A. Duran i Sanpere; Any 1954. Direcció
A. Duran i Sanpere; Anys 1960-1961. Direcció J. Maluquer de Motes; Any
1964. Direcció J. Serra i Ràfols, Pere de Palol; Any 1965. Direcció J. Serra i
Ràfols; Any 1966. Direcció A.M. Adroer; Any 1967. Direcció A.M. Adroer;
Any 1968. Direcció A.M. Adroer; Any 1969. Direcció A.M. Adroer; Any 1970.
Direcció F.P. Vernié, A.M. Adroer, J. Sol, I. Rodà; Any 1978; Any 1982.
Direcció J.O. Granados, J.A. Muñoz; Any 1994. Direcció Julia Beltran de
Heredia; Anys 1996-1997. Direcció Julia Beltrán de Heredia; Anys 1997-
1998. Direcció Julia Beltrán de Heredia, Emili Revilla; Any 1999. Direcció
Isabel Fernandez del Moral.
Les restes del Conjunt monumental de la Plaça del Rei (subsòl del Museu
d’Història de Barcelona. Plaça del Rei) se situen al subsòl de la Casa Padellàs,
del Palau Reial Major, de la plaça del Rei, del carrer Comtes, del carrer
Veguer, de la plaça Sant Iu i tot el conjunt s’estendria a les edificacions que
se situen en aquesta àrea, inclosa la Catedral de Barcelona. La primera
intervenció arqueològica es va dur a terme l’any 1931 (dirigida per Agustí
Duran i Sanpere) i estava motivada per l’aparició de restes arqueològiques
en el moment de l’excavació de les fonamentacions de la Casa Padellàs,
quan l’edifici es va traslladar des del carrer Mercaders. Els treballs en aquesta
àrea es van anar desenvolupant a partir d’aquest moment i les darreres
interpretacions de les restes i de l’evolució històrica com a conjunt les ha
dut a terme Julia Beltrán de Heredia. A nivell general, les restes més antigues
se situarien en època romana imperial (a partir de del segle I dC) es
correspondrien a restes de tres insulae delimitades per tres carrers
transversals (el cardo maximus i dos cardinis paral·lels), amb una instal·lació
de vi, una factoria de salaó i garum, una tinctoria i una fullonica. A partir del
segle IV s’hi va instal·lar el conjunt episcopal de la ciutat, que anirà prenent
importància com a nucli de poder polític i eclesiàstic. D’aquest conjunt destaca
el baptisteri, l’aula episcopal i l’església (dels segles V-VII).

 Any 1966. Intervenció arqueològica al carrer Brocaters (066/1966), dirigida
per Josep Serra i Ràfols i Anna Maria Adroer i Tasis5. Amb motiu de les obres
de nova pavimentació el carrer es van dur a terme tres sondeigs al seu
subsòl. Es van documentar una claveguera del segle XVIII i dues pedres de
grans dimensions possiblement associades amb la boca d’un pou o un
embornal.

 Any 2005 i 2006. Intervencions arqueològiques al Palau del Lloctinent, c/
comtes 2-4 (codis 287/04; 340/05), dirigides per Mikel Soberon (Codex,
SCP). Els treballs duts a terme l’any 2005 estaven associats amb la instal·lació
d’una Estació Transformadora elèctrica a l’interior del Palau (a l’angle de la
Pça del Rei i la baixada de Santa Clara). Es van documentar les restes d’un
mur associat als edificis anteriors a la construcció del Palau a mitjans de
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segle XVI, així com la fonamentació del mur que tanca l’edifici construït en
aquest moment, respecte la baixada de Sta Clara, juntament amb murs i
elements corresponents a reparacions i modificacions posteriors de l’edifici
d’època moderna i contemporània (SOBERÓN 2005). La intervenció de l’any
2006 estava motivada pels treballs associats amb l’evacuació d’aigües
pluvials al pati de l’edifici i s’emmarcava en les obres de restauració o
remodelació de l’edifici. Les restes localitzades es corresponien a les
fonamentacions de quatre pilars, corresponents als edificis anteriors a la
construcció del Palau. Del moment de la seva construcció (mitjans segle
XVI) es van documentar els murs de riosta dels pilars laterals que delimiten
el pati (SOBERÓN 2006).

 Any 2010. Intervenció Arqueològica al Museu Marès. Pça Sant Iu 5-6 (codi
050/10), dirigida per Noemí Nebot (Atics, SL). La intervenció arqueològica
estava motivada per les obres de reforma arquitectònica i museogràfica de
la secció d’escultura del museu Marès i va consistir en la realització d’una
cala, on s’hi havia d’instal·lar el muntacàrregues, així com la documentació
prèvia del parament de diversos murs interiors que havien de ser enderrocats
(també amb seguiment arqueològic). Durant l’excavació associada amb el
muntacàrregues es va documentar un tram de la muralla romana, situat
entre les torres 9 i 10, corresponent a l’ampliació, al segle IVdC, de la
muralla augustal. A nivell de documentació dels murs enderrocats, tots ells
estarien associats a remodelacions de l’edifici dels segles XIX i XX (NEBOT

2010).

 Any 2003. Intervenció arqueològica al c/Veguer 1-3 (codi 179/03), dirigida
per Albert Fortó6 (Actium SL). Els treballs estaven associats amb les obres
de reforma del local comercial de la planta baixa i soterrani de l’edifici i van
permetre localitzar una sitja del segle XIII, que va ser documentada
parcialment.

 Arxiu Administratiu (Carrer Bisbe Caçador 4; baixada Bisbe Caçador 3-3bis)7.
Any 1990. Direcció Beatriu Miró, Antoni Rigo; Any 1992. Direcció Joan E.
Garcia; Any 1993. Direcció Luís M. Gonzálvez; Anys 1994-1995. Direcció
Luís M. Gonzálvez, Albert Martín, Emili Revilla; Julia Beltrán de Heredia; Any
1995. Direcció Emili Revilla; Any 1995. Direcció Montserrat Coberó; Any
1998. Direcció Emili Revilla, Núria Miró; Any 2011. Direcció Dídac Pàmies.
Les diferents intervencions realitzades a l’edifici de l’Arxiu Administratiu estan
associades amb la construcció de l’edifici actual, l’ampliació de la zona
intervinguda en aquell moment i la darrera (de l’any 2011) amb els sondeigs
efectuats per a la redacció del projecte d’ampliació de l’Arxiu. Les restes
més antigues documentades es corresponen a fonamentacions del segle
IdC, si bé les estructures més destacables localitzades estarien associades
a una domus baix imperial dels segles IV-VI i al traçat d’un cardo minor de la
mateixa època. A partir del segle VII l’estructura i funcionalitat dels espais
de la domus haurien deixat d’existir i s’haurien dut a terme modificacions i
reparacions dels seus murs, amb una nova organització de l’espai. En un
moment posterior (anterior al segles IX-X) alguns murs de l’antiga domus
haurien quedat afectats per sitges i fosses sèptiques. De la baixa edat mitjana
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i època moderna es van documentar murs i estructures, associats a zones
productives i edificacions de certa entitat.

 Intervencions arqueològiques al c/ Sant Honorat 3.
Any 1999. (Codi 011/99) Direcció Anna Monleón, Xavier Solé (Veclus, SL)8.
En aquesta intervenció es van efectuar un seguit de sondeigs  per determinar
la possible existència de restes al subsòl de l’edifici.  Els resultats van ser
positius amb una cronologia de les restes que anava d’època romana fins al
moment de la construcció de l’edifici actual.
Any 2002.(Codi:011/01) Direcció Iñaki Moreno (Atics, SL). Desmuntatge
de les riostes de l’edifici existent (MORENO 2005).
Anys 2000-2003. (Codis: 142/00, 011/01, 079/03) Direcció Francesc
Florensa (Atics, SL). Els treballs arqueològics s’emmarcaven en els treballs
de reforma integral de ’edifici i van consistir en el control dels diferents
desmuntatges els murs interiors, l’excavació en extensió del solar i la
posterior restauració i consolidació de part de les restes localitzades (que
actualment són visitables). Els resultats de la intervenció van permetre
documentar una evolució de l’espai que anava des del segle IdC fins a la
construcció de l’edifici actual (1851) i les reformes posteriors. Les estructures
corresponents a època romana imperial es corresponien a elements soterrats
(una claveguera i un pou) i una habitació, que podria estar associada a una
edificació propera al forum o una part del forum, que estaria dedicada al
magatzem i comerç de mercaderies (tipus macellum). Dels segles IV-VI es
va documentar part d’una domus i tabernes. Les estructures de la domus
van desaparèixer a partir de mitjans del segle VI, moment en el qual l’espai
s’aniria ruralitzant i les tabernes es van mantenir fins al segle VII. Entre el
segle VII-XII la zona s’abandonaria o es va dedicar al conreu, amb estructures
constructives de funcionalitat desconeguda. A mitjans del segle XIII s’hauria
ocupat novament l’espai, amb compartimentacions dels espais definits pels
murs alt-medievals i la construcció de sitges i dipòsits de grans dimensions.
Aquestes estructures es van amortitzar a finals del segle XIV (possiblement
en el moment de l’expulsió de lacomunitat jueva de la ciutat) i l’edifici existent
en aquest moment s’hauria aprofitat. Entre els segles XV-XVI moderna
s’hauria anat ampliant la zona edificada, amb una ocupació d’aquesta zona
per part de les noves elits de la ciutat. L’any 1851 es va construir l’edifici
conservat, que aprofitava algun mur interior de cronologia anterior
(FLORENSA 2011).

· Intervencions arqueològiques al Palau de la Generalitat.
Any 1907-19099. Treballs de rehabilitació i restauració general de l’edifici
(per part de la Diputació de Barcelona), sota la direcció de Josep Puig i
Cadafalch i Josep Miret Sans. Es van realitzar rebaixos al subsòl del pati dels
tarongers, on van aparèixer estructures associades al possible mur de tanca
del call jueu medieval i diverses edificacions del mateix període.

Anys 1987-1998. Direcció Maria Sardà. La intervenció estava associada als
treballs d’adequació de les instal·lacions elèctriques. Es van documentar un
mur de cronologia romana i un altre de cronologia indeterminada (SARDÀ

1988).
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Any 1989. Direcció Maria Sardà. Els treballs es van dur a terme a tres sales
de la planta baixa de l’edifici i es van documentar un seguit que es podrien
situar cronològicament a la baixa edat mitjana (Sardà 1989).
Any 1989. Direcció Julia Beltran, Maria Sardà. Es va efectuar una cala a
tocar del mur de façana del carrer del Bisbe i es van documentar restes de
murs medievals, un retall al nivell natural (associat a una dòlia) i un nivell de
destrucció de cronologia romana (SARDÀ, BELTRAN DE HEREDIA 1989)
Any 1994. Direcció Eduard Sánchez (Arqueociència, SCP). La intervenció es
va dur a terme als espais de l’ala oest del vestíbul de l’edifici. Es van
recuperar els materials ceràmics del carcanyol de la volta de l’entresol i es
va excavar 40cm del subsòl de la planta baixa. A partir de l’excavació es
van documentar murs, paviments i un forn de cronologia baix-medieval i les
restes d’una claveguera del segle XVI, juntament amb la fonamentacions
dels murs de l’edifici actual (de finals del segle XVI) (SÁNCHEZ 1995).
Any 2008. (Codi 100/08). Direcció Xavier Aguelo (Arqueolític, SL). Els
treballs arqueològics estaven motivats per les obres d’adequació de la nova
sala de premsa, a l’extrem sud-oest del recinte. A partir de la intervenció,
es van documentar diversos murs i restes d’un paviment, associats a una
casa romana (dels segles V-VII). D’època medieval es van localitzar quatre
sitges, mentre que de finals de l’edat mitjana-època moderna (segles XIV-
XVI) es van documentar dos murs de grans dimensions, que presentaven
continuïtat respecte els documentats a inicis del segle XX (AGUELO 2010).

 Intervencions arqueològiques a la Plaça de Sant Miquel.
Any 196710. Es van dur a terme un seguit de cales a la plaça on es va
documentar una estratigrafia que anava d’època romana al segle XX, sense
localitzar cap estructura de cronologia romana o medieval.

Any 1968-71. Direcció F. Udina, F. Pallarès, J. Serra i Ràfols, A.M. Adroer, J.
Maluquer, E. Ripoll11. Es van dur a terme un seguit de cales, que van
permetre documentar les restes d’una claveguera i de murs, que s’haurien
bastit en època alt-imperial (segle IdC). Aquests murs haurien estat
destruïts al baix imperi (al segle IIIdC) en el moment de la construcció d’un
edifici possiblement termal i amb el que funcionaria el mosaic romà
desmuntat l’any 1892. Juntament amb aquest edifici es van localitzar les
restes d’un tram d’un cardo minor.
Anys 1972-1975. Direcció I. Rodà, J. Sol, M. Tarradell, E. Ripoll12. Els
treballs van consistir en la continuació de l’excavació a la zona est respecte
les campanyes dels anys 1968-1971 i es van localitzar estructures
corresponents a una domus.
Any 1989.  Direcció Beatriu Miró, Maria Raya13. Es van realitzar cales, que
van permetre documentar les restes d’una domus (dels segles I-IVdC) i les
seves diferents reformes (entre els segles III-IV i fins al segle V). D’època
medieval es van localitzar un seguit de sitges, ubicades cronològicament al
segle X. D’un moment posterior, als segles XIV-XVI, es van documentar
fonamentacions i estructures que es van relacionar amb el Palau de Lluís de
Centcelles (a la baixada de Sant Miquel), juntament amb remodelacions del
mateix edifici dels segles XVII-XVIII. A finals del segle XVIII-inicis del segle
XIX es van enderrocar les cases existents i es van construir noves
edificacions.
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Any 1998. (Codi 014/98).  Direcció Josep M. Vila (Arqueociència SL). Es va
dur a terme un sondeig, que va permetre documentar restes de la domus
alt imperial localitzada a les intervencions anteriors i les modificacions
posteriors (fins al segle IV). D’època tardoromana i alt medieval (segles VI-
XI) es va documentar la continuació dels murs de la domus, amb
modificacions, i el desmuntatge dels seus murs interiors. Les estructures
corresponents a època baix-medieval i moderna són poc nombroses,
juntament amb retalls.
Any 2002. (Codi 062/02). Direcció Laura Suau (Atics SL). La intervenció es
va dur a terme als carrers del voltant de la plaça Sant Miquel i a una zona
de l’interior de l’edifici de l’Ajuntament. Les restes més antigues
documentades se situaven als segles V-VI i es correspondrien a un mur
associat a la domus ubicada en aquesta zona. Dels segles IX-X es va
documentar els nivells d’amortització del mur i un nou mur edificat en
aquest moment. El següent moment documentat se situava a partir del
1868 i es corresponia als canvis urbanístics d’aquest punt de la ciutat, que
va suposar l’enderroc de l’església de Sant Miquel i la construcció (l’any
1960) del nou edifici de l’ajuntament (SUAU 2004)
Any 2011. (Codi 011/11). Direcció Daniel Giner (Còdex SCP). Els treballs
estaven associats amb les fonamentacions d’un monument instal·lat a la
plaça. A partir de la intervenció es van documentar restes d’un mur de l
’església de Sant Miquel, així com les restes de les edificacions de l’antiga illa
de cases ubicades en aquest punt, dels segles XVII-XVIII, i enderrocades
l’any 1967 (GINER 2011).

 Intervencions arqueològiques a l’edifici de l’Ajuntament de Barcelona.
Any 190914. Durant la construcció d’una claveguera es van localitzar tres
fusts de columnes alineats, de cronologia romana.
Any 1928. Direcció Agustí Duran i Sanpere15. Durant els treballs
d’ampliació de l’edifici de l’ajuntament es van desmuntar restes de
cronologia romana. Tot i que es va fer un seguiment de les obres, no es
van considerar interessants les restes ja que no es corresponien a
elements de caire monumental o artístic.
Any 1995. Direcció Josefa Huertas16. Durant els treballs arqueològics es
va realitzar el seguiment del repicat dels murs de l’edifici i una cala al
subsòl a la cantonada sud-est de la façana gòtica. Durant el repicat es van
documentar dos contraforts de l’edifici gòtic. Pel que fa al sondeig, va
permetre documentar restes d’un mur que actuaria de façana d’un edifici
situat al Decumanus Maximus i un retall al nivell natural, tots ells del
segle VdC. D’un moment posterior, ja en època moderna, es va localitzar
un paviment de rajols (de finals del segle XVII) i una canalització d’aigua
d’època contemporània.
Any 1999. (Codi 059/99). Direcció Josefa Huertas. Durant la intervenció
arqueològica de seguiment dels rebaixos associats a una nova galeria de
serveis es va documentar un estrat de rebliment amb materials romans,
que se situaria cronològicament als segles IV-VdC (HUERTAS 1999).
Any 2007. Intervenció arqueològica al carrer Ciutat 3. Codi 082/07.
Direcció Iñaki Moreno i Marta Fàbregas (Atics, SL). Es va documentar un
mur de cronologia romana imperial (segle IdC) que es podria correspondre
a un mur de façana que articularia el decumanus maximus i estaria associat
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a un edifici del forum de la ciutat. A més d’aquest mur es van localitzar
altres murs que funcionarien amb el mateix edifici o bé amb algun de la
mateixa insula. D’època tardorromana es va localitzar un mur (de la
primera meitat del segle V), que hauria estat amortitzat, juntament amb
els murs imperials a la segona meitat del segle V. D’un moment posterior, ja
en època moderna, es va documentar una fossa sèptica (MORENO, FÀBREGAS

2008).
Any 2009. (Codi: 032/09) Direcció Jose Manuel Espejo (Atics, SL). La
intervenció es va dur a terme a les dependències de l’espai ocupat per la
Guàrdia Urbana i a la galeria subterrània de serveis, que va ser ampliada. Es
van documentar les restes d’un fust d’una columna d’època romana, que
semblava estar «in situ», juntament amb un mur d’època baix-imperial, que
podrien haver funcionat coetàniament (formant part d’una domus) i haurien
estat amortitzats al segle V. De cronologies posteriors, es van localitzar
murs i estructures de cronologia medieval (les més destacables associades
amb el moment de la construcció del Saló de Cent, al segle XIV) i moderna
(ESPEJO 2009).

1.5. Motius de la intervenció. Objectius

Tal com s’ha presentat en l’apartat anterior, l’edifici on s’ha dut a terme la present
intervenció està situat a l’interior del recinte emmurallat de Barcino. En el conjunt
de la ciutat romana, s’ubicaria a la zona del fòrum, a poca distància del temple
d’August i del conjunt monumental de la plaça del Rei; així mateix, cal destacar la
proximitat de l’edifici amb la catedral gòtica. D’aquesta manera, l’espai on se situa
l’edifici s’inclou en una Zona d’Interès Arqueològic i d’alt valor històric. Tal i com
estableix la normativa municipal, d’acord amb la legislació vigent en matèria de
patrimoni, qualsevol actuació que comporti una afectació del subsòl en aquesta
zona suposa la realització d’una intervenció arqueològica, amb el caràcter de
Preventiva.

Com s’ha esmentat anteriorment, a l’inici dels treballs de rehabilitació de l’edifici
(l’any 2008) es va dur a terme una primera intervenció arqueològica. La continuació
dels treballs a la planta baixa de l’edifici, que suposaven diversos moviments de
terres (excavació de diverses rases de passos de serveis i dos sondeigs de
comprovació de murs de tancament), han motivat que el mes de juny de 2013 es
reprenguessin els treballs arqueològics, als que corresponen la present memòria.

Durant la intervenció de l’any 2008 es va excavar una àrea on s’hi havia d’instal·lar
una Estació Transformadora Elèctrica; en aquest punt es va  localitzar un mur de
cronologia romana. Finalment aquesta estació transformadora no es va instal·lar
i des de la promotora de les obres es va sol·licitar el corresponent permís per a la
cobertura indefinida d’aquest mur localitzat. Per tal de procedir a aquesta cobertura,
tal i com s’indicava al Projecte d’Intervenció Arqueològica redactat pel Servei
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d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona, es va proposar efectuar una ampliació
del sondeig efectuat l’any 2008, per documentar de manera exhaustiva l’estructura
i l’estratigrafia relativa a la mateixa i així poder-ne determinar la seva cronologia.

Els objectius a nivell general de la intervenció arqueològica han estat la localització
i documentació de les possibles restes situades al subsòl de l’edifici; en el cas
específic del mur documentat durant la intervenció de l’any 2008, l’objectiu ha
estat la ubicació cronològica en relació a la construcció i ús del mur, mitjançant la
documentació dels nivells i estructures associades amb aquest. A nivell general, la
documentació de les diferents restes situades al subsòl de l’edifici ha de permetre
ampliar i completar les dades relacionades amb l’evolució històrica de l’espai on
s’ha intervingut, per tal de poder ampliar i aprofundir en el conjunt de la història de
la ciutat.

1.6. Treballs realitzats

Els treballs realitzats han consistit en l’excavació de dos sondeigs de comprovació
de les fonamentacions de dos murs, que tancaven l’edifici en relació a dues finques
contigües. L’altre dels treballs efectuats ha estat l’ampliació de la zona excavada
l’any 2008 (on s’hi havia d’instal·lar l’Estació Transformadora Elèctrica) on es va
documentar el mur de cronologia romana esmentat anteriorment. Així mateix,
s’ha dut a terme el seguiment arqueològic de l’excavació de tres rases, associades
al pas de serveis. En relació als sondeigs efectuats l’any 2008, s’han netejat els
que encara estaven oberts, i s’han descrit els murs localitzats. Les restes localitzades
no quedaven afectades pel projecte d’obra i han estat protegides amb geotèxtil i
s’han reblert els sondeigs amb sauló. Aquests rebliments s’han dut a terme
mitjançant la corresponent autorització de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques,
Museus i Patrimoni del Departament de Cultura.

Pel que fa als sondeigs associats amb la comprovació de les fonamentacions dels
murs i les rases de passos de serveis s’han dut a terme de manera manual, per
part dels peons de l’obra, sota el control directe de l’arqueòloga. En el moment de
la localització d’estructures o nivells arqueològics destacables, els treballs de neteja
i excavació els han dut a terme personal especialitzat (oficials d’arqueologia).
L’excavació de les rases i sondeigs han finalitzat a la cota requerida per l’obra (en
el cas de la no localització d’estructures), o bé han continuat (als punts on s’han
documentat estructures) fins a arribar a la cota i nivells necessaris per a determinar
les característiques i cronologia de les estructures localitzades. Amb la mateixa
finalitat, en un dels sondeigs (sondeig 1) i una de les rases (rasa 2), seguint les
indicacions dels tècnics del Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona i de
la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, s’ha ampliat
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l’àrea excavada. En ambdós casos, aquestes indicacions han estat consensuades
amb l’empresa promotora de l’obra.

L’ampliació de la cala de l’any 2008 s’ha efectuat mitjançant personal especialitzat
(oficials d’arqueologia) i s’ha dut a terme al nord-est respecte les restes del mur
localitzat anteriorment. En el moment inicial de l’ampliació s’ha excavat en la
mateixa direcció de la línia de tancament del mur, per poder localitzar la seva
continuació. La cota de localització del mur se situava per sota de la cota on se
situava el tram documentat l’any 2005, entre 40-48cm per sota de la base de la
fonamentació del mur de tancament sud-est actual de l’edifici i sense contacte
entre ells. Aquesta manca de contacte suposava que la base de fonamentació del
tancament actual quedés per damunt de la cota on s’havia d’excavar per
documentar el mur de cronologia romana. Un cop constatada aquesta dada, per
motius de seguretat i seguint les indicacions de la direcció facultativa de l’obra, es
va acordar (amb la promoció de l’obra i amb els arqueòlegs dels Serveis
d’Arqueologia de la Generalitat  i l’Ajuntament de Barcelona) no continuar l’excavació
en aquesta direcció i ampliar-la en direcció nord-oest.

El sondeig efectuat tenia inicialment una planta quadrada de 2x2m, si bé les seves
dimensions s’han anat adaptant a les restes localitzades i a l’espai necessari per a
treballar (reduint la zona a l’est). Els treballs d’excavació han finalitzat a la cota on
la profunditat assolida ja no permetia un desenvolupament correcte i segur dels
mateixos (per la manca d’espai); d’aquesta manera, a la zona oest s’ha finalitzat
l’excavació a 2m (12m snm) respecte el nivell inicial dels treballs, mentre que a
l’est  l’excavació ha finalitzat a 1’58m (12’36m snm) respecte el mateix nivell.

1.7. Metodologia

La metodologia emprada en relació a la documentació i excavació arqueològica
de les restes i estructures localitzades, ha estat la proposada per E. Harris, en les
excavacions arqueològiques en extensió, adaptades a les característiques i
particularitats de la intervenció. D’aquesta manera, han estat distingits cada
estructura i nivell localitzats i se’ls ha donat un número identificador a cada un
d’aquests, anomenats Unitat Estratigràfica (UE-). S’ha realitzat una fitxa descriptiva
de cada Unitat Estratigràfica, on s’indica la seva situació en el context de la
intervenció, la seva descripció, la seva relació estratigràfica amb les altres unitats,
així com la seva possible funcionalitat i ubicació cronològica.

Per diferenciar les unitats documentades en la present intervenció en relació a la
de l’any 2008, s’han numerat les UE a partir de quatre xifres (les de l’any 2008
tenien tres xifres). Per ordenar i situar cada UE documentada en relació a l’ampliació
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del sondeig de l’any 2008 (sector 1) i dels diferents sondeigs i rases on s’ha
localitzat, s’ha donat i seguit una numeració diferenciada per a cadascun d’ells.
D’aquesta manera, les unitats localitzades a l’ampliació del sondeig al sector 1
s’han numerat de manera correlativa a partir del 2.100; les del sondeig 1, a partir
del 1.100; les del sondeig 2, a partir del 1.200; les de la rasa 1, a partir del 1.300;
les de la rasa 2, a partir del 1.400; les de la rasa 3, a partir del 1.500. A partir
d’aquesta numeració, el número de cada Unitat Estratigràfica indica en quin dels
punts ha estat documentada. Pel que fa a les descripcions de les estructures
documentades en els sondeigs de l’any 2008 s’han mantingut els seus números
identificadors d’UE.

Els materials arqueològics recuperats en cada un dels estrats ha estat separat en
bosses diferenciades i s’han rentat, siglat i inventariat. L’estudi d’aquests materials
ha permès apropar-nos a la cronologia relativa de cada estrat i element. Així
mateix, s’ha realitzat la documentació fotogràfica (en format digital) i planimètrica
(mitjançant plantes i seccions) de les estructures i estrats localitzats.

Totes les dades i la documentació generada per la intervenció es presenten en
aquesta Memòria. D’aquesta manera, a l’Annex I es presenten les fitxes de l’Inventari
de les Unitats Estratigràfiques; a l’Annex II, l’Inventari i estudi dels materials
arqueològics; a l’annex III, la Documentació Planimètrica i a l’annex IV, la
Documentació Fotogràfica (en format digital).
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2. Resultats

2.1. Sector 1

El sector 1 estava situat al sud de l’edifici, amb el seu mur de tancament NE que
definia part de la façana al carrer de la Freneria. Aquest àmbit presentava una
planta aproximadament rectangular, orientada de NE a SO. L’àrea on s’ha intervingut
estava ubicada al SE, arran del mur de tancament SE del sector.

Durant la intervenció de l’any 2008 en aquest sector es va efectuar una cata al NE
(cata 400) i es va excavar una àrea a l’est (cata 2000) on s’hi havia d’instal·lar
una estació transformadora elèctrica
(plànol 3: ubicació cales any 2008).
Inicialment es va dur a terme la cata
400, que va permetre la localització
parcial d’un mur de cronologia
moderna (UE-404), juntament amb
les restes d’un altre mur (UE-405),
de possible cronologia medieval. En
un moment posterior a l’excavació
del sondeig s’haurien desmuntat les
restes del mur UE-405, que
presentava una potència de 30cm.
Pel que fa a la cata 2000, al seu
extrem SE es va localitzar un mur
de cronologia tardo antiga (UE-
2.200).

En la present intervenció, els treballs efectuats en aquest sector han consistit en
l’ampliació de la cata 2000 i la neteja del mur UE-404 i dels límits del sondeig on es
va documentar (plànol 4: planta general estructures del sector 1). Un cop
finalitzades les tasques arqueològiques, totes les estructures localitzades han estat
protegides amb geotèxtil i s’han reblert les àrees excavades amb sauló.

2.1.1. Ampliació àrea mur UE-2.200

L’excavació de la zona vinculada al mur UE-2.200 ha tingut com a objectiu la
documentació de la probable continuïtat del mur en direcció NE, l’estratigrafia
associada amb la seva construcció i ús, així com la localització d’altres murs i

Planta generals estructures sector 1
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estructures amb les que funcionés o que substituís. Amb aquest objectiu, l’àrea
que s’ha intervingut se situava a la zona nord i nord-est del mur. Inicialment
l’excavació s’ha efectuat en direcció NE, si bé l’aturada dels treballs en el punt on
continuaria el mur (tal i com es presenta més endavant), juntament amb la
localització del mur UE-2.110, han motivat que s’ampliés la zona d’excavació en

direcció NO.

Cal recordar que tota la zona
afectada per la present intervenció
ja havia estat excavada parcialment
l’any 2008, fins a 50cm (14’05m
snm) respecte el nivell de circulació
existent a l’edifici. A la zona nord
respecte el mur UE-2.200 es va
aprofundir més en l’excavació, que
es finalitzar a 13’18m snm (1’37m
respecte el paviment existent).

A l’inici de l’excavació s’ha constatat
la continuació del mur UE-2.200 en direcció NE. Aquesta continuació se situava a
una cota inferior respecte la del tram del mateix mur documentat l’any 2008 i
discorria per sota de la cota final de la fonamentació del mur de tancament actual,
que es recolzava i tallava els nivells associats amb l’amortització de l’UE-2.200.
Aquest fet ha motivat que, per
motius de seguretat, s’hagi aturat
l’excavació en aquest punt i s’ha dut
a terme un reforç de la
fonamentació, mitjançant una
estructura de ciment pòrtland. A
partir d’aquest moment, els treballs
s’han centrat en direcció NO
respecte el punt on s’havien iniciat.

Tal i com s’ha esmentat
anteriorment, a banda d’aquests
motius de seguretat, la continuació
de l’excavació al NO s’ha dut a terme
també per la localització del mur
UE-2.110 i d’un retall (UE-2.120) als nivells associats a la seva amortització i que
ha estat documentat parcialment. L’àrea excavada on s’ha assolit major profunditat

Vista general del sector a l’inici de la intervenció

Cobertura i protecció de l’UE-2.108 per al reforç de
la fonamentació
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se situava al nord respecte el tram localitzat anteriorment del mur UE-2.200 i
continuava en direcció NO. La seva llargada (NO-SE) anava dels 2’10m (al SO
respecte el mur UE-2.110) als 1’20 (al NE de l’UE-2.110); l’amplada, de 1’70m (a
la zona SE) a 1’50m (al NW) i s’ha assolit una profunditat màxima de 2m (12’05m
snm).

Pe que fa al mur UE-2.200, tenia una direcció SO-NE i continuava més enllà dels
límits de l’espai intervingut (plànols 6 i 7: planta del mur; plànol 15: alçat). Estava
bastit mitjançant dos elements
arquitectònics aprofitats, un fust de
columna cilíndric i un element ben
treballat rectangular (un possible
carreu o fragment de pedestal), als
quals se’ls lliuraven la resta de trams
del mur. Aquests estaven formats
per pedres de mida mitjana i petita,
lleugerament escairades per la cara
exterior, i disposades de manera
poc regular. El morter de lligam del
mur era de tonalitats blanques (amb
algun punt més ataronjat) i de
consistència mitjana.

Aquesta factura constructiva es podria correspondre a un opus mitxtum, si bé el
fet d’aprofitar i col·locar verticalment els elements arquitectònics indicaria una
intencionalitat de seguir el model de l’opus africanum (en una versió més
rudimentària). En aquest sentit, en el punt on l’UE-2.200 hauria estat pràcticament
tot ell desmuntat (just on es recolzava al damunt del mur perpendicular UE-2.110)
s’hi podria ubicar un altre element aprofitat, que podria funcionar també com a
encadenat vertical del mur. Aquesta dada es presenta a partir de l’empremta de
morter de lligam del conservada, que coincidia amb la cota on se situaven els dos
elements arquitectònics conservats (a la part inferior del mur), així com pel fet
que la distància entre aquest punt i el fust de columna seria similar a la que hi havia
entre el fust i l’altre element aprofitat (65-70cm).

En aquest mateix punt on s’hi podria ubicar un altre element arquitectònic aprofitaria,
les restes del morter de lligam de l’UE-2.200 definien un angle de tancament i
continuaven en direcció NO, recolzant-se al damunt del mur UE-2.110. La llargada
d’aquest possible tram del mur UE-2.110 en direcció SE-NO era de 30cm i la seva
amplada de 50cm (la mateixa que l’UE-2.110). Aquest morter podria estar associat

Mur UE-2.200
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amb alguna estructura, que seria solidària estratigràficament amb l’UE-2.200 i
que podria estar associada amb la coberta de l’espai situat al NE del mur o amb
alguna obertura a l’interior del mateix. En relació a l’element aprofitat que
apuntàvem que es podria ubicar en aquest punt podria formar part del mur

(sobresortint) respecte la seva cara NO i alhora
definir l’estructura o l’obertura.

La llargada total documentada de l’UE-2.200 ha
estat de 3’40m, amb una amplada que anava
dels 20 als 54cm. En relació a l’amplada del mur,
cal remarcar que tan sols s’ha documentat la seva
cara NO, ja que pel SE se situava al límit de la
finca. Tot i això, considerem que possiblement
aquesta amplada estaria marcada pel gruix dels
dos elements aprofitats (54cm). L’alçada del mur
anava dels 20cm, a l’extrem NE, als 77cm, on hi
havia els dos elements aprofitats. La cota superior
de localització del mur se situava a 14’32m snm
(el tram localitzat l’any 2008), mentre que
l’inferior a 13’66m snm (a 34cm respecte la cota
inicial de la present intervenció).

A partir de la seva factura constructiva i posició estratigràfica situem el moment
de la construcció del mur UE-2.200 al segle VII. Aquest mur funcionaria com a
tancament NE i SE de dos espais i estaria en ús possiblement fins als segles X-XI.
En relació a la continuïtat del seu ús, als segles IX-X la zona NE del mur hauria
estat desmuntada i reparada mitjançant el mur UE-2.108, que es presenta més
endavant. Les dimensions i característiques de l’UE-2.200 ens indicarien certa
entitat de l’edifici del que formaria part. Tot i això, els nivells associats amb l’ús de
l’espai que definia al SE (on s’ha dut a terme la present intervenció), així com els
materials recuperats durant la seva excavació, són poc indicatius de cara a aportar
dades en relació a la funcionalitat de l’espai.

El mur UE-2.200 s’assentava al damunt d’un mur de cronologia anterior,  que
tenia la mateixa direcció SO-NE (plànols 6 i 7: planta; plànol 15: alçat). Aquest
mur, UE-2.127, presentava una factura constructiva ben diferenciada (tipus opus
incertum) i estava bastit mitjançant pedres de mida petita (amb alguna de mitjanes
dimensions), disposades de manera irregular i lligades amb abundant morter de
calç, de tonalitats blanquinoses i una alta consistència. La cara exterior del mur
quedava pràcticament tota ella coberta pel morter de lligam, fet que ens podria

Restes de morter de la base de l’UE-
2.200
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indicar que s’hauria bastit mitjançant encofrats de fusta (a l’interior dels quals s’hi
construïa el mur). Aquesta dada s’apunta també a partir dels dos trams diferenciats

del mur que s’observen en alçat, que es
correspondrien als trams dels encofrats. En el
mateix sentit, en dos punts de les cotes inferiors
dels dos trams (a la zona SO del mur) s’hi situen
unes petites obertures rectangulars (de 2cm
d’amplada i 8-10cm d’alçada), que presenten
certa alineació i que podrien estar associades
amb l’empremta d’algun element de subjecció
de les fustes que definien els encofrats.

La llargada total documentada del mur era la
mateixa que la de l’UE-2.200, si bé presentava
dos trams diferenciats, ja que tal i com es
presenta més endavant aquest es lliurava al mur
UE-2.110. D’aquesta manera, el tram situat al
SO respecte l’UE-2.110 tenia una llargada de
2’40m i el del NE era de 52cm. Cal destacar que

les cotes superiors de l’UE-2.127 ja van ser localitzades durant la intervenció de
l’any 2008 i en el marc de la present intervenció s’ha arribat a la seva cota inferior.
L’alçada total del mur era de 1’10m, amb el tram inferior que amidava 50-58cm i
el superior, 34-42cm. S’assentava directament al damunt d’un estrat de rebliment
previ (UE-2.152, 2.161), sense cap fonamentació. En aquest sentit, a la major
part de la base del mur, el morter de lligam tenia
més gruix respecte el mur (3-5cm); aquesta
major amplada del morter podria correspondre’s
a restes del mateix que sortirien per sota de
l’encofrat.

A nivell estratigràfic, el mur UE-2.127 es lliurava
l’UE-2.110, tot i que el contacte entre els dos
murs era poc continu. Aquesta manca de
contacte directe ens va fer considerar inicialment
que el mur UE-2.110 estigués tallant l’UE-2.127
i, per tant, fos cronològicament posterior.
Aquesta possibilitat ha estat descartada al
constatar les característiques constructives del
mur UE-2.110 a les seves cotes inferiors (amb
una base de més amplada a la que es lliurava

Alçat dels murs UE-2.127 i 2.200

Alçat tram SO de l’UE-2.127 amb el
contacte amb l’UE-2.100
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l’UE-2.127), així com al comprovar que en cap punt del contacte s’observava un
trencament clar de l’UE-2.127. A tall d’hipòtesi, la manca de contacte la justificaríem
a partir del possible sistema d’encofrat que definiria el procés de construcció de
l’UE-2.127, que podria haver motivat que el morter de lligam del mur no contactés
amb l’UE-2.110; en aquest sentit, les pedres
situades en els extrems del mur podrien haver
impedit el pas del morter en el punt de contacte
entre els dos murs.

Tot i aquesta relació estratigràfica, que indica
anterioritat de l’UE-2.110 respecte l’UE-2.127,
i la diferència a nivell constructiu dels dos murs,
considerem que ambdós s’haurien edificat en un
període cronològic relativament curt entre l’un i
l’altre i el seu ús inicial s’hauria produït en un
mateix moment. Aquesta dada l’apuntem a partir
de la manca de localització d’un nivell d’ús
associat amb un primer funcionament de l’UE-
2.110, que posteriorment fos tallat per l’UE-
2.127 (ja que la base dels dos murs se situava
pràcticament a la mateixa cota).

La construcció dels murs UE-2.127 i 2.110 la ubiquem entre els segles V-VI, en un
primer moment d’ocupació de l’espai corresponent al forum, quan aquest ja hauria
perdut el seu caràcter de centre administratiu i religiós. Aquesta cronologia s’ha
determinat a partir de la factura constructiva dels dos murs i especialment per la
seva posició estratigràfica. En aquest sentit, els dos murs s’assentaven o tallaven
(en el cas de l’UE-2.110) els rebliments tardo antics (UE-2.145, 2.148, 2.152,
2.151) que estarien amortitzant les possibles estructures del forum situades en
aquest punt, alhora que regularitzarien el desnivell d’aquesta àrea. Com es presenta
en l’apartat corresponent al sector 3, l’àrea del forum seguia el desnivell del Mons
Taber i aquest se salvaria a partir de terrasses, de les quals al sector 3 s’ha
documentat el mur que definia la superior (UE-1.115/1.405). L’ús dels dos murs
continuaria fins al segle VII, moment en què es va amortitzar l’UE-2.110 i es va
edificar el mur UE-2.200 al damunt de l’UE-2.127.

En relació a aquest desnivell del forum, la cota de localització de les bases dels
murs UE-2.110 i 2.127 se situava entre 5-15cm per sota de la base del mur de
terrassa superior UE-1.115 del sector 3 (12’50-12’40m snm les UE-2.110 i 2.127
i 12’54m snm l’UE-1.115). Tot i aquesta similitud de cota de localització, cal

Alçat tram NE de l’UE-2.127 amb el
contacte amb l’UE-2.200
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remarcar que a nivell estratigràfic les UE-2.110 i 2.127 s’assentaven al damunt
dels rebliments que amortitzarien la terrassa existent fins al segle V-VI i definida
per l’UE-1.115 i que alhora apujarien els nivells de circulació i de base dels murs de
la terrassa inferior. Aquest fet ens indicaria per una banda que probablement en
època imperial entre l’espai corresponent al sector 1 i el sector 3 hi hauria una
altra terrassa per salvar el desnivell del Mons Taber. Per una altra banda, el fet que
la cota de la base dels murs UE-2.127 i 2.110 s’ubiqui a una alçada similar (fins i
tot lleugerament per sota) respecte la base del mur UE-1.115, que marcaria la
cota de la terrassa inferior aquest, mostraria que tot i que s’haguessin amortitzat
les terrasses, s’hauria mantingut el desnivell existent entre la part superior del turó
i les seves vessants.

Pel que fa al mur UE-2.110 tenia una direcció
SE-NO i actuava de tancament de dos espais
(al NE i SO), que estaven definits al SE per l’UE-
2.127 (plànol 7: planta; plànol 16: alçat).
Estava bastit mitjançant pedres poc treballades,
de mida mitjana i petita i disposades de manera
irregular (tipus opus incertum) i lligades amb
abundant morter de calç. Aquest morter era de
tonalitats blanques, de gran consistència i gra
fi. Se n’ha documentat una llargada de 1’70m,
continuant més enllà del límit NO de l’espai
intervingut; la possible continuació al SE del mur
se situaria a una cota inferior respecte la
documentada en la present intervenció i
discorreria més enllà de l’edifici actual. La seva
amplada era de 50cm i l’alçada documentada

anava dels 51cm (a la zona NO) als 88cm (a l’extrem SE). En relació a la diferència
d’alçada documentada del mur, cal destacar que en el moment final seu ús, va ser
parcialment amortitzat (al segle VI), possiblement per tal d’obrir una porta de
comunicació entre els dos espais que definia (plànol 6: planta del tram no amortitzat
del mur). La llargada documentada del mur, corresponent a aquest darrer moment
d’ús, ha estat de 46cm.

La part inferior de l’UE-2.110 s’assentava al damunt de la seva fonamentació, UE-
2.156. Aquesta estava definida per una filada irregular de pedres, de mida gran i
mitjana, sense treballar i lligades amb argila. L’amplada de l’UE-2.156 era de 64cm
i tenia una alçada de 10-12cm. Les cotes inferiors de l’UE-2.156 se situaven a

Mur UE-2.110
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l’interior d’un retall (UE-2.146 a la cara SO i UE-2.149 al NE), que tallava els
rebliments UE-2.145 i 2.148 (a SO i NE respectivament).

A nivell estratigràfic, com ja hem esmentat, a l’UE-2.110 se li lliurava el mur UE-
2.127, així com els estrats associats amb l’ús dels dos murs. Cal destacar que en
el moment de l’amortització parcial de l’UE-2.110 (al segle VI), l’estrat (UE-2.114)
que definia aquesta amortització també formava el nivell d’ús de quan ja s’havia
dut a terme (a partir de la seva
compactació). D’aquesta manera,
l’UE-2.114 es lliurava a l’UE-2.110
al seu extrem SE i el cobria a la resta
de l’espai. La manca de contacte
continu entre els murs UE-2.110 i
2.127 (ja presentada en relació a
l’UE-2.127) es produïda també en
relació en algun dels estrats que
funcionaven amb l’UE-2.110. A
partir d’aquest fet ens vam plantejar
inicialment la possibilitat que el mur
fos posterior als nivells i que els
pogués tallar. Aquesta possibilitat es
va desestimar, un cop constatada
l’existència de la base del mur UE-2.156 (que tenia més amplada respecte l’UE-
2.110 i una rasa associada), juntament amb el fet que el possible trencament no
es produïda de manera continuada en tota la seqüència estratigràfica. La manca
de contacte podria estar associada a un possible revestiment del mur, si bé no se
n’han documentat restes ni indicis clars, o bé a algun element situat arran del
mateix (tampoc sense restes) i que no hauria permès el contacte de manera
continuada (a les cotes superiors dels nivells).

Pel que fa a l’excavació de l’espai (plànols 18 i 19: seccions), els treballs s’han
iniciat amb una neteja general de tota l’àrea excavada l’any 2008. El primer dels
estrats documentats es corresponia al nivell on l’any 2008 es va finalitzar l’excavació
associada a la instal·lació de l’estació elèctrica, que finalment no es va dur a terme.
Aquest estrat inicial, UE-2.100, es corresponia a un nivell de terra argilosa, de
tonalitats vermelloses i bastant compactada; la seva potència era de 10cm, amb
la cota inicial que se situava a 14’02m snm. Tot i que les cotes superiors localitzades
del mur UE-2.200 (els dos elements arquitectònics aprofitats que formaven part

Alçat SO de l’UE-2.110 i 2.156
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del mur) se situaven per damunt de la cota de
localització de l’UE-2.100, la formació d’aquest
nivell s’hauria produït en un moment posterior
cronològicament a l’amortització del mur.
Probablement els estrats situats per damunt de
l’UE-2.100 (excavats l’any 2008) serien
rebliments que acabarien d’amortitzar la totalitat
de l’UE-2.200. Les característiques de l’UE-2.100
ens indicarien que es tractaria d’un rebliment
associat amb una possible pujada de nivells. En
relació als murs de tancament de l’edifici actual,
l’UE-2.100 se situaria just per sota de la
fonamentació del mur SE, la rasa el qual no
l’hauria afectat, i continuava més enllà de l’edifici
actual (en direcció SE). Pel que fa al mur de
tancament NE, la seva rasa de fonamentació

tallaria aquest estrat. Els materials recuperats durant la seva excavació són poc
indicatius pel que fa a la cronologia de la seva formació, amb ceràmica oxidada i
reduïda comuna d’època indeterminada i  de cronologia romana i tardo antiga
(destacant un fragment de ceràmica africana de cuina Ostia 1, dels segles IV-
VdC). La cronologia de la formació d’aquest estrat la ubicaríem, per la seva posició
estratigràfica, a l’edat mitjana (segles XI-XII).

L’UE-2.100 cobria dos estrats, UE-2.101 i 2.102,
que tot i que es correspondrien a un mateix
rebliment han estat diferenciats per les seves
característiques i ubicació. L’UE-2.101 el formava
un nivell de terra argilosa, de tonalitats marró
fosc, amb restes de material de construcció
(pedres de petites dimensions i morter de calç) i
amb petits fragments de carbons. Ha estat
documentat a tota l’àrea excavada, exceptuant
la zona NE que és on s’ha documentat l’UE-2.102.
Aquest estrat presentava una textura molt similar
a la de l’UE-2.101, si bé tenia una tonalitat més
vermella-ataronjada. La ubicació de l’UE-2.102
presentava una direcció SO-NE, seguint la del mur
UE-2.200 (amb una amplada 6-8cm superior
respecte la cara NO del mur). La potència de les
UE-2.101 i 2.102 era de 14cm. A nivell

UE-2.100

UE-2.101, 2102 i 2.103
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estratigràfic els dos estrats eren solidaris, fet que mostrava la contemporaneïtat
del moment de la seva formació. Aquesta relació estratigràfica ens ha fet descartar
la possibilitat que l’UE-2.102 estigués associada amb el desmuntatge d’un possible
mur posterior a l’UE-2.200 (UE-2.108) i que funcionés com a unitat estratigràfica
negativa. La diferència a nivell de tonalitats indicaria una procedència diferenciada
de les terres que formarien ambdós nivells. Els materials recuperats en els dos
estrats (més abundant a l’UE-2.101) es corresponien a ceràmica de cronologia
romana, juntament amb ceràmica comuna (oxidada i reduïda). A partir de la seva
posició estratigràfica, situem la formació d’aquests nivells en època medieval (segles
XI-XII).

Les 2.101 i 2.102 cobrien dos estrats de
rebliment (UE-2.104 i 2.105 respectivament),
que eren solidaris estratigràficament i han estat
diferenciats per les mateixes raons de tonalitats
i ubicació que els primers. D’aquesta manera,
per sota de l’UE-2.101 s’hi situava l’UE-2.104,
que estava formada per un nivell de terra
sorrenca, poc compactada i de tonalitats marró
fosc, amb restes de cendres i carbons i una
acumulació de morter de calç de tonalitats
blanquinoses arran de l’UE-2.103 (que es
presenta més endavant). L’UE-2.104 estava
parcialment coberta (el seu límit SE) per l’UE-
2.102, que alhora cobria l’UE-2.105. Aquest
darrer estrat estava format per un nivell de terra
de tonalitats vermelles, de textura més argilosa
que l’UE-2.104 i amb restes de carbons i nòduls
de calç.

Els dos estrats tenien una potència de 14-16cm i s’han documentat a 19cm
respecte l’inici de l’excavació (13’80m snm). Pel que fa als materials recuperats
durant la seva excavació, destacava l’abundància de ceràmica a l’UE-2.104.
D’aquesta cal destacar, a nivell d’informació cronològica, la ceràmica sigil·lada clara
D (forma Hayes 91 A-B, d’entre els anys 380-500) i la ceràmica comuna oxidada
medieval (dels segles VII-VIII). La cronologia d’aquests materials ens mostren
una formació de l’estrat posterior al segle VIII. Pel que fa a l’UE-2.105, la ceràmica
de cronologia romana es combinava amb ceràmica comuna d’època indeterminada.
A partir de les dades que aporten els materials ceràmics, juntament amb la posició
estratigràfica dels dos estrats, situem la formació de les UE-2.104 i 2.105 a l’edat

UE-2.104, 2.105 i 2.103
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mitjana, possiblement en el mateix moment que les UE-2.101 i 2.102 (segles XI-
XII).

A nivell general, es UE-2.101, 2.102, 2.104 i 2.105 es correspondrien a la mateixa
activitat de rebliment de l’espai, que s’hauria desenvolupat a l’edat mitjana. La
seva diferent composició i posició estratigràfica mostren diversitat a nivell de
procedència de la terra que formaven els diferents nivells i del moment del seu
abocament. També hi ha una diferència destacable pel que fa a la ubicació de les
UE-2.102 i 2.105, que estaria possiblement associada a les restes del possible
mur que cobrien (UE-2.108). Probablement durant el procés de formació d’aquests
rebliments s’estaria també desmuntat l’UE-2.108, fet que hauria motivat la diferència
dels rebliments situats a l’àrea del mur respecte la resta de l’espai.

Aquests rebliments estaven associats a les restes
d’una possible estructura, UE-2.103, que s’ha
documentat a la zona NE. L’UE-2.103 es
corresponia a una acumulació de morter de calç,
de tonalitats ataronjades i que presentava una
planta rectangular (orientada NE-SO) amb els
límits irregulars; tenia una llargada de 77cm, una
amplada de 40-36cm i un gruix de 8cm. A nivell
estratigràfic, les UE-2.101 i 2.102 se li lliuraven,
mentre que a les seves cotes inferiors l’UE-2.103
es recolzava parcialment a les UE-2.104 i 2.105
i a les cotes superiors els dos estrats se li lliuraven.
Aquest fet ens indicaria que durant la formació
de les UE-2.104 i 2.105 s’hauria definit l’UE-2.103
i que les UE-2.101 i 2.102 serien posteriors.

Per les seves característiques, considerem que l’UE-2.103 es podria correspondre
a les restes d’alguna base de mur o estructura, que s’hauria començat a construir
però que probablement no s’hauria finalitzat. La construcció de l’estructura s’hauria
dut a terme a l’edat mitjana (segles XI-XII), coetàniament amb les UE-2.101,
2.102, 2.104 i 2.105, si bé la seva relació estratigràfica mostra els diferents
moments de formació de cadascun d’ells. Un cop desestimada la seva edificació,
hauria quedat amortitzada per l’UE-2.100. La cronologia de la formació d’aquests
rebliments i de l’inici de la construcció de la possible estructura UE-2.103 estaria
vinculada al moment en què ja s’hauria definit el carrer de la Freneria i s’haurien
bastit els edificis que el configuraven (associats a tallers vinculats al treball del
ferro). Els nivells situats per damunt d’aquests rebliments i les possibles estructures

UE-2.103
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corresponents a aquest moment, així com les
posteriors (d’època medieval i moderna)
s’haurien perdut en el moment dels rebaixos
efectuats durant la construcció de l’edifici actual
(al segle XIX).

Per sota de l’UE-2.104 s’ha documentat un nivell
de terra argilosa, de tonalitats marró fosc i
bastant compactada, que s’ha identificat com a
UE-2.106. La compactació d’aquest estrat
definiria un paviment de terra trepitjada que
funcionaria com a nivell de circulació. Aquest
estrat tenia una potència de 14-18cm i s’ha
documentat a 39cm respecte el nivell inicial de
la intervenció (13’64m snm). En el moment de
l’ampliació de l’àrea excavada en direcció NO,
aquest estrat ha estat també documentat i ha
estat identificat com a UE-2.117.

Els materials recuperats durant l’excavació de l’UE-2.106 (l’UE-2.117 no ha aportat
materials) es corresponien a ceràmica de cronologia romana (de manera destacable
ceràmica comuna africana de cuina i àmfora africana), així com un fragment de
ceràmica islàmica pintada (de graella en manganès). Aquesta ceràmica islàmica
pintada indicaria una possible cronologia de formació de l’estrat en un moment
posterior a l’ocupació islàmica de la ciutat (al segle VIII). Així doncs, l’UE-2.106/
2.117 s’ubicaria cronològicament entre finals del segle VIII i el segles IX-X.

A l’extrem oest de la zona ampliada,
el nivell situat en aquesta cota
presentava unes característiques
diferenciades respecte l’UE-2.117 i
s’ha identificat com a UE-2116. Així
mateix, els dos nivells estaven
separats per l’acumulació de pedres
UE-2.115 (que es presenta a
continuació), fet que motivava que
no hi hagués contacte entre ells.
L’UE-2.116 estava formada per un
nivell de terra argilosa, de tonalitats
rogenques i amb restes de morter

UE-2.106

UE-2.116 , 2.117 i 2.115
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de calç. L’UE-2.116 tindria la mateixa funcionalitat com a nivell de circulació que
l’UE-2.106/2.117. Els materials aportats durant la seva excavació es corresponen
de manera destacable a ceràmica de cronologia romana, majoritàriament de
produccions africanes (àmfores i sigil·lades africanes D). Tot i això, la seva cronologia
l’ubiquem en el mateix moment que l’UE-2.106/2.117 (segles IX-X).

Amb les UE-2.106/2.117 i 2.116
funcionaven un seguit
d’acumulacions de pedres, que
estaven ubicades en diferents punts
de l’espai intervingut (plànol 5: planta
UE-2.107, 2107A, 2.115). A nivell
general aquestes acumulacions (UE-
2.107, 2.107A i 2.115) es podrien
correspondre a la base de possibles
estructures, o bé a les restes del seu
desmuntatge, prèviament a
l’amortització de les UE-2.106/
2.117 i 2.118. Totes aquestes

possibles estructures estarien lligades amb argila, sense restes de cap morter de
lligam i els estrats presentats anteriorment s’hi lliuraven.

A l’extrem nord de la zona excavada inicialment s’ha localitzat una acumulació de
pedres (UE-2.107A), de la qual tan sols s’ha pogut observar el seu extrem sud
(formada per quatre pedres). Aquesta acumulació podria tractar-se de l’extrem
SE d’un possible mur o estructura, que tindria una direcció NO-SE i amb una disposició
poc regular del seu parament. La planta documentada tenia una llargada màxima
de 68, una amplada de 68cm i una alçada de 35cm.

A l’oest respecte l’UE-2.107A s’ha
documentat l’UE-2.107, que tenia
una direcció NE-SO. La seva
amplada era de 35-40cm, l’alçada
de 25-30cm i la llargada de 94cm.
Algunes de les pedres que formaven
l’estrat estaven lleugerament
treballades, amb  una disposició
irregular (amb certa intencionalitat
d’alineament a la cara oest). A partir
de la zona d’excavació ampliada cap

UE-2.107A

UE-2.107
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al nord, l’acumulació ha estat identificada com
a UE-2.115. Aquesta presentava més amplada
(fins a 60cm) i les pedres que la definien estaven
més separades entre elles. A partir d’aquestes
característiques, considerem que les UE-2.107
i 2.115 podrien estar associades a les restes o
al possible desmuntatge d’una estructura
situada en una àrea molt propera, que s’hauria
dut a terme en el moment previ a l’amortització
del nivell de circulació UE-2.106/2.117 i 2.116.
La possible estructura se situaria entre les UE-
2.116 i 2.117 i continuaria més enllà del límit
de l’espai intervingut (en direcció nord). En
aquest sentit, la retirada de l’UE-2.115 ha deixat
una empremta (una possible unitat negativa)
en el punt de contacte amb els dos nivells.

Al l’extrem SE de l’àrea intervinguda inicialment (arran del mur de tancament SE
de l’espai) l’UE-2.106 es lliurava a les restes del que es podria identificar de manera
més clara com a possible mur, UE-2.108 (plànol 5: planta). Aquest tenia la mateixa

direcció (SO-NE) del mur UE-2.200, amb la seva
cara NO que presentava la mateixa alineació. De
l’UE-2.108 se n’ha documentat una filada, que la
formaven pedres de mida mitjana, alguna d’elles
escairada, disposades de manera poc regular i
lligades amb una baixa proporció d’argila. Se n’ha
localitzat una llargada de 1’60m, sense que
s’observés continuïtat en direcció NE del possible
mur prèviament a la fonamentació del tancament
NE de l’edifici actual (possiblement la rasa del mur
tallaria la continuació) . Pel que fa a la seva
amplada, era de  20-36cm i es correspondria a
la cara NO del mur, ja que probablement la seva
cara SE s’hauria desmuntat en el moment de la
seva amortització. Aquesta dada no s’ha pogut
constatar, ja que la continuació del mur en
direcció SE s’ubicaria més enllà de la finca
intervinguda; tot i això per sota de la

fonamentació del mur actual (que anava per damunt de la cota de l’UE-2.108) no
s’observaven restes o indicis de la continuació del mur.

UE-2.115

UE-2.108, amb l’UE-2.200 a primer
terme
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A la cota de localització de l’UE-
2.106 i l’UE-2.108 s’ha finalitzat
l’excavació de la zona NE de la sala,
ja que, com s’ha presentat
anteriorment, el fet que la
fonamentació del mur SE actual se
situés per sota dels nivells
documentats feien perillar
l’estabilitat estructural del mur. Per
tal de garantir aquesta estabilitat,
s’ha edificat una base de formigó al
punt on ja no hi havia la
fonamentació del mur actual.
Aquest fet ha suposat la cobertura

de l’UE-2.108, que ha estat protegida amb geotèxtil. La cobertura del mur ha
impossibilitat la documentació en extensió de les seves cotes inferiors i del seu
contacte amb el mur UE-2.200, damunt del qual s’assentaria. Aquesta dada s’ha
pogut constatar tan sols a l’extrem SO de l’UE-2.108, on no ha quedat cobert per
l’estructura de formigó. En aquest punt s’ha pogut observar que l’UE-2.108 estava
formada per una sola filada de pedres, que s’assentava al damunt del mur UE-
2.200.

La posició estratigràfica respecte l’UE-2.106, així
com la seva factura constructiva fa que ubiquem
el moment de l’edificació i ús del possible mur
UE-2.108 a l’alta edat mitjana (entre els segles
IX-X). En aquest moment l’extrem SO del mur
UE-2.200 estaria també en ús, ja que la cota
d’aquest mur en aquest punt (exceptuant els dos
elements arquitectònics aprofitats que se situarien
més amunt) seria pràcticament la mateixa que
la de l’UE-2.108. D’aquesta manera,
possiblement l’UE-2.108 seria una reparació del
mur UE-2.200. Cal destacar que les
característiques constructives de l’UE-2.108
podrien indicar-nos que part de la cota superior
del tancament que definia podria haver estat
bastit mitjançant algun tipus de material periple (tipus fusta). Des de l’extrem SO
de l’UE-2.108 fins al NE del mur UE-2.200 (la part documentada l’any 2008) hi

Alçat de l’UE-2.108 respecte la base de la
fonamentació del mur actual

Espai entre les UE-2.108 i 2.200
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havia un espai no edificat de 70cm, que podria haver funcionat com a porta de
contacte entre els espais definits a NO i SE dels dos murs. A nivell de factura
constructiva, l’UE-2.108 presentava certa similitud amb el possible mur UE-1.102
localitzat al sondeig 1 del sector 3 (pedres sense treballar, disposició irregular i
lligam d’argila). Tot i això, la posició estratigràfica dels dos murs indicava un moment
constructiu diferenciat, amb l’UE-1.102 que se situaria vers els segles V-VI.

En el moment de l’amortització de les UE-2.106, 2.116 i 2.117, mitjançant l’UE-
2.104, també es va amortitzar l’UE-2.108. Com s’ha esmentat anteriorment,
durant la formació dels rebliments UE-2.104 i 2.105 i UE-2.101 i 2.102 s’hauria
desmuntat l’UE-2.108 i es van formar les UE-2.102 i 2.105, que estarien vinculades
al desmuntatge del mur. En relació al mur UE-2.200, tot i que l’estratigrafia associada
amb la seva amortització va ser excavada l’any 2008, a partir de les cotes dels
nivells documentats en la present intervenció considerem que s’hauria produït
mitjançant les UE-2.101 i 2.102.

Per sota de l’UE-2.106/2.117 i 2.116 s’han
documentat les UE-2.109 i 2.118. L’UE-2.109
estava coberta per l’UE-2.106 i la formava un
nivell de terra argilosa, bastant compactada, de
tonalitats marró fosc, amb carbons i una alta
proporció de nòduls de morter de calç. L’UE-
2.118 estava coberta per les UE-2.116 i 2.117 i
presentava les mateixes característiques que l’UE-
2.109, si bé tenia més acumulacions de morter
de calç. La compactació dels dos estrats, que
eren solidaris estratigràficament, podria estar
associat amb un possible nivell d’ús de l’espai,
que formaria un paviment de terra trepitjada. Els
dos nivells tenien un gruix de 14-18cm i s’han
localitzat a 52cm respecte la cota inicial de
l’excavació (13’64m snm).

A la zona NE de l’UE-2.109, en el punt de contacte amb el mur UE-2.200 (al qual
es lliurava), s’ha localitzat una acumulació de restes d’argila rubefactada, carbons
i cendres. Aquest nivell ha estat identificat com a UE-2.112 i era solidari
estratigràficament amb l’UE-2.109. L’UE-2.112 estaria associada a una combustió,
que no s’hauria produït en el punt on s’ha localitzat. Possiblement en el lloc de
procedència de les terres que formaven l’UE-2.109 hi hauria alguna estructura de
combustió, les terres de la qual haurien format l’UE-2.112. Hi hauria també la

UE-2.109
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possibilitat que a la zona no excavada de l’UE-2.109 (en direcció nord i est) hi
hagués alguna estructura de combustió, prop de l’UE-2.112, que hauria format
aquesta rubefacció.

A l’extrem oest de l’UE-2.118 s’ha localitzat l’UE-
2.119, que estava formada per una acumulació
de pedres de mida diversa, de les quals destacava
una de grans dimensions. Les pedres no
mostraven cap disposició i tan sols alguna d’elles
tenia alguna de les seves cares lleugerament
escairades. La part documentada de l’UE-2.119
no es correspondria a cap estructura, si bé la
seva formació estaria vinculada al desmuntatge
d’una estructura situada en algun punt proper.
L’UE-2.119 es recolzava al damunt de les cotes
inferiors de l’UE-2.118, fet que ens podria indicar
que l’acumulació s’hauria format en el moment
previ a l’amortització de l’UE-2.118.

Els materials recuperats durant l’excavació de les UE-2.109, 2.118, 2.112 i 2.119
estaven formats majoritàriament per ceràmica de cronologia romana (comuna
africana de cuina, sigil·lada africana tipus D, àmfora africana i oriental), de les quals
destacaria un fragment de ceràmica africana de cuina (Atlante CVIII, 4) que se
situa cronològicament a inicis del segle VI. A partir d’aquest fragment i conjuntament
amb la resta del material recuperat fan que ubiquem el moment de la formació
d’aquests estrats en un moment posterior al segle VI. A més d’aquesta dada, la
seva posició estratigràfica ens fa considerar que s’haurien format entre els segles
VII-VIII, prèviament a la reparació UE-2.108 del mur UE-2.200.

Com ja hem esmentat, l’UE-2.109 es lliurava i hauria funcionat amb el mur UE-
2.200, que actuaria de tancament SE de l’espai on se situava l’estrat. La formació
de l’UE-2.109 hauria suposat l’amortització del tram que encara estava en ús del
mur UE-2.110 (el seu extrem SE). D’aquesta manera, en aquest moment la zona
on s’ha dut a terme la present intervenció funcionaria com un sol àmbit. A partir
de l’amortització del mur UE-2.110 i de la part de l’UE-2.200 en el punt de contacte
entre els dos hi hauria una obertura al mur UE-2.200, que podria haver funcionat
ja en aquest moment com a possible porta de comunicació entre l’espai on s’ha
intervingut i l’àmbit situat al SE del mur UE-2.200. En relació a aquesta obertura,
cal destacar que podria estar associada a la possible retirada (com ja s’ha esmentat)
d’un element arquitectònic aprofitat que s’ubicaria en aquest punt.

UE-2.119
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Per sota de les UE-2.109 i 2.118
s’ha localitzat l’UE-2.114, que
estava formada per un nivell de
terra argilosa, de tonalitats marró
fosc, bastant compactada i amb
petits carbons i nòduls de morter
de calç. La seva compactació ens
indicaria que aquest es
correspondria a un paviment de
terra piconada. L’UE-2.114
funcionaria amb l’extrem SE del
mur UE-2.110 al qual es lliurava.
Tal i com s’ha esmentat
anteriorment, l’amortització
parcial del mur (a la seva zona NO) hauria suposat que es definís una obertura que
comunicava els espais situats al SE i NE de l’UE-2.110, que tindrien el mateix nivell
de circulació (UE-2.114). L’UE-2.114 tenia una potència de 6-12cm i s’ha localitzat
a 68cm respecte la cota inicial dels treballs (13’34m snm). Durant l’excavació
d’aquest estrat s’ha assolit la cota final d’excavació del sondeig de l’any 2008, que
se situava a 4cm respecte l’inici del nivell.

A la zona NO, funcionava amb l’UE-2.114  una acumulació de morter de calç (UE-
2.122) de tonalitats blanques-ocres, amb taques de carbons i nòduls de carbonat

de calç. L’UE-2.122 se situava a les cotes
superiors de l’UE-2.114, fet que ens podria
indicar que posteriorment a la formació del
paviment de terra piconada es podria haver
definit un paviment de morter de calç. El possible
paviment de calç es podria haver conservat en
diferents punts de l’espai. La parcialitat de l’espai
intervingut no permet aportar més dades en
aquest sentit. Una altra opció seria que l’UE-
2.122 estigués associada a la construcció o
reparació d’alguna estructura, que s’hauria dut
a terme en un darrer moment de l’ús de l’UE-
2.114. Una darrera possibilitat seria que el nivell
de morter reparés el paviment de terra
piconada.

UE-2.114

UE-2.122
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A la cara SO de l’angle de tancament  dels murs UE-2.110 i 2.200 s’ha localitzat
un nivell de terra compactada, molt argilosa (de textura llimosa) i de tonalitats
ocres. Aquest estrat ha estat identificat com a UE-2.113 i se situava al damunt de
l’UE-2.114, amb un gruix de 2-3cm. Per les seves característiques l’UE-2.113
podria correspondre’s al mateix nivell de circulació definit per l’UE-2.114, que s’hauria
format durant el seu darrer moment d’ús. L’UE-2.113 s’hauria definit a partir d’una
terra clarament diferenciable respecte l’UE-2.114, possiblement associada a una
acumulació d’aigua.

Durant l’excavació de l’UE-2.114 s’han recuperat un important nombre de materials
ceràmics, de cronologia romana i ceràmica oxidada i reduïda de cronologia
indeterminada. Tot i això, la tipologia i formes de la ceràmica romana (sigil·lada
hispànica i africana D, àmfora africana i oriental) són poc indicatives de cara a
poder aportar una cronologia clara de formació de l’estrat. A partir de la seva
posició estratigràfica, ubiquem el moment de la formació i ús de l’UE-2.114 i UE-
2.122 vers el segles VI-VII.

A l’extrem NO  de la zona excavada l’UE-2.114
tenia un retall, UE-2.120, de probable planta
circular, si bé tan sols s’ha documentat la seva
meitat SE (la resta se situava més enllà del límit
NO de la intervenció). A més de l’UE-2.114, l’UE-
2.120 també tallava els estrats situats per sota
d’aquest (UE-2.123, 2.125 i 2.126) fins a arribar
a la cota de la zona NO del mur UE-2.110, al
qual no hauria afectat el retall. El seu diàmetre
era de 98cm, amb un radi de la part parcialment
documentada de 42cm; el perfil de les parets
era recte i el fons pla, de 12-22cm de potència
(amb menys profunditat on hi havia el mur). Per
les seves característiques, considerem que l’UE-
2.120 es podria correspondre a una possible
sitja. La seva poca profunditat ens indicaria que

la seva excavació no s’hauria finalitzat al localitzar-se el mur UE-2.110. Hi hauria
també la possibilitat que aquest retall hagués estat aprofitat amb alguna altra
finalitat indeterminada. En qualsevol dels dos casos, el trencament UE-2.120 es
va reblir mitjançant l’UE-2.121. Aquest estrat estava format per un nivell de terra
argilosa, de tonalitats marró fosc, poc compactada i amb pedres de petites i
mitjanes dimensions. Els materials aportats per l’UE-2.121 es corresponen
majoritàriament a ceràmica de cronologia romana, amb major abundància d’àmfora

UE-2.120
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africana. La cronologia d’aquest rebliment la situem en el mateix moment de
l’amortització de l’UE-2.114 o en un darrer moment del seu ús (al segle VII).

A la zona on s’ha localitzat el retall UE-2.120 s’ha documentat un altre trencament,
UE-2.139, que tallava una part del límit oest d’aquest, el seu rebliment i també
l’extrem SE de l’UE-2.114. La ubicació de l’UE-2.139, a l’extrem oest de l’àrea
intervinguda no ens ha permès determinar les seves dimensions i característiques.
Aquest podria estar associat amb el límit d’una altra possible sitja. L’interior de
l’UE-2.139 estava reblert per l’UE-2.140, que el formava un nivell de terra poc
compactada, de tonalitats marró fosc i amb pedres de petites dimensions. La
relació estratigràfica de l’UE-2.139 respecte l’UE-2.120 ens indicaria posterioritat
de la primera, si bé la seva formació se situaria en el mateix període cronològic
(entre els segles VI-VII). A l’extrem nord de la intervenció s’observava un altre
possible retall a l’UE-2.114 (UE-2.141). La profunditat que s’observava era de
45cm i tampoc se n’ha pogut documentar més dades relatives a les seves
característiques i dimensions, si bé podria també tractar-se d’una sitja. Al seu
interior s’hi situava el rebliment UE-2.142, que estava format per un nivell de terra
argilosa, poc compactada i de tonalitats negres i grises. La cronologia d’aquest
retall la ubiquem en el mateix període de les UE-2.120 i 2.139, vers els segles VI-
VII.

L’UE-2.114 cobria un estrat de
terra argilosa, de tonalitats
vermelles i bastant compactada,
que ha estat identificat com a UE-
2.123. Aquest nivell s’ha localitzat
a 66-72cm respecte l’inici de la
intervenció (a 13’34m snm) i tenia
un gruix d’entre 4-8cm. Per les
seves característiques, l’UE-2.123
es correspondria a un paviment de
terra piconada. A banda de
funcionar com a nivell de circulació,
l’UE-2.123 amortitzava el tram NO
del mur UE-2.110; com ja s’ha esmentat, aquesta amortització hauria suposat
l’obertura d’un accés entre els dos àmbits situats a SO i NE del mur. Pel que fa als
materials, l’excavació de l’estrat ha aportat ceràmica de cronologia romana
(sigil·lada itàlica, africana de cuina, àmfora oriental) amb una major proporció
d’àmfora africana. La cronologia de la formació i ús de l’UE-2.123  la ubiquem, a
partir de la seva posició estratigràfica, entre els segles VI-VII.

UE-2.123
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Al límit nord-est de la zona excavada, s’ha
localitzat l’UE-2.125, que es corresponia a un
nivell de terra argilosa, de tonalitats marró fosc,
poc compactada i amb una important presència
de pedres de mida petita. Se n’ha documentat
el seu extrem SE i continuava en direcció NO
respecte el límit de la intervenció. La planta
localitzada era irregular, amb una llargada (nord-
sud) de 30-40cm, una amplada (est-oest) de
25-30cm i una profunditat de 6-9cm. La
documentació parcial de l’UE-2.125 ha motivat
que no es pugui determinar de manera clara la
seva funcionalitat. Per una banda, hi hauria la
possibilitat que es tractés d’una reparació del
paviment de terra piconada que definia l’UE-
2.123, o bé un primer rebliment del moment

de la seva amortització. Per una altra banda podria ser el rebliment d’un trencament
(de poca profunditat, si més no la part documentada) a l’UE-2.123. Per la seva
posició estratigràfica, situem la cronologia d’aquest estrat durant l’ús de l’UE-
2.123 (segles VI-VII).

L’estratigrafia documentada per sota de l’UE-2.123 era diferent al NE i SO respecte
el mur UE-2.110, ja que a partir d’aquesta cota el mur estava en ús en tota
l’extensió excavada. A nivell estratigràfic tots els nivells localitzats a partir d’aquest
moment es lliurarien al mur. Tot i això, cal remarcar que en algun punt dels diferents
estrats no hi havia contacte entre el mur i els nivells, com si la construcció del mur
els tallés. Aquest fet ha motivat que inicialment ens plantegéssim la possibilitat de
l’anterioritat dels estrats respecte el mur (tal i com també s’ha considerat l’opció
de l’anterioritat del mur UE-2.127 respecte l’UE-2.110). L’opció ha estat
desestimada a partir de la constatació que el possible trencament associat amb la
construcció del mur no es produïa a tota l’extensió del mur, sense indicar una
continuïtat de la possible rasa. La manca de contacte entre els estrats i els murs
podria estar associada amb un possible revestiment del mur, del qual se’n conservaria
l’empremta sense restes.

A la zona NE respecte l’UE-2.110, l’UE-2.123 cobria l’UE-2.129. Aquest estrat
estava format per un nivell de terra sorrenca, de tonalitats ocres-marronoses i
bastant compactat. Ha estat documentat a 92cm respecte l’inici de l’excavació
(13’10m snm) i tenia una potència de 26cm. Per les seves característiques l’UE-

UE-2.125
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2.129 hauria funcionat com a
paviment de terra trepitjada,
alhora que amortitzaria al possible
paviment anterior que cobria (UE-
2.134). Els materials aportats per
aquest estrat són majoritàriament
de cronologia romana (sigil·lada
hispànica, africana de cuina, àmfora
oriental i una proporció més alta
d’àmfora africana) i també un
nombre destacable de fragments
de vidre. Les dades aportades pels
materials i de manera especial la
seva posició estratigràfica, fa que
situem la cronologia de la seva formació i ús vers el segles V-VI. Aquest paviment
estaria associat amb el darrer moment d’ús de tota l’extensió del mur UE-2.100 i
a nivell de cotes funcionaria amb l’UE-2.130 (documentat al SO del mur).

L’UE-2.129 cobria un nivell de terra argilosa, de tonalitats vermelles, amb taques
de carbons i un alt grau de compactació, que ha estat identificat com a UE-2.134.
S’ha documentat a 98cm respecte l’inici de l’excavació (a 12’85m snm) i tenia un
gruix de 5cm. Les seves característiques i compactació indicarien que es
correspondria a un paviment de terra piconada. L’UE-2.134 ha aportat pocs
materials arqueològics (ceràmica oxidada d’època indeterminada i malacofauna).

Pel que fa a la seva cronologia, l’ubiquem a partir
de la seva posició estratigràfica entre els segles
V-VI. A nivell de cotes, l’UE-2.134 estaria al
mateix nivell que l’UE-2.136 situat al SO del mur.

Per sota de l’UE-2.134 s’ha localitzat l’UE-2.138,
que estava formada per un estrat de terra
argilosa, de tonalitats vermelles, amb nòduls i
taques de llims i bastant compactada. La seva
cota de documentació se situava a 1’22m
respecte l’inici de la intervenció (12’80m snm) i
tenia una potència de 22cm. A nivell de cotes,
l’UE-2.138 se situava a mitja alçada respecte
l’UE-2.144. La compactació d’aquest estrat
formaria un paviment de terra trepitjada,
corresponent al primer moment de circulació un

UE-2.129

UE-2.138
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cop edificat el mur UE-2.110. En relació a aquest mur, l’UE-2.138 es lliurava a les
seves cotes inferiors i a la possible base del mateix (UE-2.156). D’aquesta manera,
l’UE-2.138 s’hauria format en el moment final de la construcció del mur i a les
seves cotes superiors hauria estat compactat, per tal de funcionar com a paviment.
Els materials recuperats durant la seva excavació es corresponen a ceràmica de
cronologia romana (sigil·lada itàlica i sud-gàl·lica, ceràmica africana de cuina i àmfora
africana), sense cap tipologia específica que ens apropi de manera clara a un
moment d’aquest període. D’aquesta manera, situem cronològicament la seva
formació i ús, a partir de la posició estratigràfica de l’estrat, al segles V-VI.

L’UE-2.138 cobria un nivell de terra sorrenca, de tonalitats ataronjades i bastant
compactat, que ha estat identificat com a UE-2.148. S’ha localitzat a 1’46m

respecte l’inici de la intervenció (a
12’57m snm). A la zona SE l’UE-
2.148 presentava restes de morter
de calç, possiblement associat a la
construcció del mur UE-2.127.
L’excavació d’aquest estrat ha
permès recuperar materials de
cronologia romana (sigil·lada
hispànica, àmfora tarraconense i
africana), sense que hi hagi formes
o tipologies que permetin afinar
apuntar un moment d’aquest
període. Tot i això, a partir de la
seva posició estratigràfica,
ubiquem la formació de l’UE-2.148

entre els segles V-VI. Les característiques d’aquest estrat ens indicarien que hauria
funcionat com a rebliment i es correspondria al nivell UE-2.145 localitzat a la zona
SO del mur UE-2.110. A més del reblir l’espai, aquest estrat també funcionaria
com a nivell d’ús del moment de la construcció dels murs.

La formació d’aquest estrat seria anterior a la construcció dels murs UE-2.127 i
UE-2.110. En aquest sentit, l’UE-2.148 estava tallat per l’UE-2.149. Aquest
trencament discorria en paral·lel respecte l’UE-2.156, amb una direcció SE-NO, i el
seu límit se situava a una distància 3-6cm d’aquest. Per les seves característiques
l’UE-2.149 es correspondria a la rasa associada amb la construcció de l’UE-2.156.
A l’interior del trencament s’hi situava l’UE-2.156 i l’espai que quedava entre aquest
i el límit exterior de l’UE-2.149 estava reblert per l’UE-2.150. Aquest estrat estava

UE-2.148, amb les bases dels murs UE-2.110 i 2.127
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format per un nivell de terra sorrenca i amb una
alta proporció de nòduls de morter de calç.

L’UE-2.148 cobria l’UE-2.151, que el definia un
nivell de terra argilosa, de tonalitats gris-negres
(amb carbons i cendres) i bastant compactada.
S’ha documentat a 1’52m respecte l’inici de la
intervenció (12’48m snm) i tenia un gruix de 6-
8cm. Per les seves característiques i posició
estratigràfica, l’UE-2.151 es correspondria a un
estrat de rebliment, que s’hauria format en un
moment previ a la construcció dels murs UE-
2.110 i 2.127. La tonalitat i característiques de
l’estrat ens indiquen que les terres que el definien
procedirien d’una zona amb restes de combustió.
Els materials recuperats durant la seva excavació
són de cronologia romana (africana de cuina i àmfora tarraconense), si bé no
permeten afinar en relació a un moment específic del mateix període. La cronologia
de l’estrat la situem, a partir de la seva posició estratigràfica, vers el segles V-VI.

Per sota de l’UE-2.151 s’hi situava un estrat de terra sorrenca, de tonalitats marró
fosc i amb abundants restes de carbons i cendres, que ha estat identificat com a
UE-2.157. S’ha documentat a 1’52m respecte l’inici de la intervenció (12’40m
snm) i tenia una potència de 4-7cm. Es correspondria a un estrat de rebliment,
amb les terres que formaven l’estrat que estarien associades a una àrea amb

restes de combustió, tal i com
també passava amb l’UE-2.151,
si bé l’UE-2.157 presentava més
restes de cendres i carbons. Els
materials associats amb aquest
estrat eren de cronologia romana
(sigil·lada itàlica, ceràmica de
parets fines, africana de cuina i
àmfora tarraconense i africana).
A partir de la seva posició
estratigràfica, situem la formació
de l’UE-2.157 en el mateix
moment que l’UE-2.151, als segles
V-VI.

UE-2.151

UE-2.157
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L’UE-2.157 cobria l’UE-2.161, que
estava formada per un nivell de
terra argilosa, de tonalitats marró
fosc i amb restes de cendres i
carbons. S’ha documentat a 1’65m
respecte l’inici de la intervenció (a
12’36m snm) i en aquest estrat
s’ha finalitzat l’excavació en
aquesta zona. Tot i que no s’ha
excavat, possiblement l’UE-2.157
es correspondria a un rebliment,
que tindria la mateixa cronologia de
formació que les UE-2.151 i 2.157
(al segles V-VI). Possiblement tots

aquests estrats de rebliment anteriors a la construcció dels murs estarien
amortitzant les possibles estructures i nivells corresponents als segles I-IVdC, que
estarien associats amb la zona del forum. La seva formació estaria vinculada
també a una regularització de l’espai prèvia a la construcció dels murs.

Pel que fa a la zona SO respecte el mur UE-2.110, per sota de l’UE-2.123 s’ha
documentat l’UE-2.126. Aquest estrat estava format per un nivell de terra argilosa,
de tonalitats marró-vermell i amb petites acumulacions de sorres i pedres de
petites dimensions. S’ha documentat a 84cm respecte l’inici de la intervenció
(13’20m snm) i tenia una potència de 4-7cm.
A nivell estratigràfic, l’UE-2.126 es lliurava
parcialment al mur UE-2.110 al SE, mentre que
al NO el cobria; aquesta dada ens indicaria que
l’estrat es correspondria a un primer nivell
d’amortització del mur (de manera parcial), previ
al rebliment final UE-2.123. Els materials
recuperats durant la seva excavació es
corresponen a ceràmica de cronologia romana
(ceràmica africana de cuina i en major nombre
àmfora africana), si bé no permeten afinar més
a nivell cronològic dins el mateix període.
D’aquesta manera, la cronologia de la formació
de l’UE-2.126 la situem, a partir de la seva
posició estratigràfica, vers els segles VI-VII.

UE-2.161. Final excavació zona NE UE-2.110

Detall de l’UE-2.126
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L’UE-2.126 cobria un nivell de terra argilosa, de
tonalitats ocre-marronoses i bastant
compactada, que ha estat identificat com a UE-
2.130. Aquest estrat presentava també
fragments de carbons i nòduls de llims. Ha estat
localitzat a 86cm respecte l’inici de la intervenció
(13’16m snm) i tenia un gruix de 12-14cm. A
partir de les seves característiques, considerem
que possiblement l’UE-2.130 es correspondria a
un rebliment, que amortitzaria el paviment de
terra piconada UE-2.131; la seva compactació
indicaria que també podria haver funcionat com
a paviment de terra trepitjada. En aquest sentit,
seria el darrer nivell d’ús (juntament amb l’UE-
2.129 de la zona NE) del mur UE-2.110,
prèviament a la seva amortització parcial.
L’excavació d’aquest estrat ha permès recuperar
materials ceràmics de cronologia romana (ceràmica comuna i africana de cuina i
àmfora africana). A partir dels materials i de manera especial per la seva posició
estratigràfica, situem el moment de la formació de l’UE-2.130 entre els segles V-
VI.

Un cop retirada l’UE-2.130 s’ha localitzat l’UE-2.131, que la formava un estrat de
terra argilosa (amb algun punt on era més sorrenca), de tonalitats gris fos, amb

acumulacions d’argila rubefactada i bastant
compactada. S’ha documentat a 1’03m
respecte l’inici de la intervenció (13’02m snm) i
tenia una potència de 8-10cm. Per les seves
característiques, l’UE-2.131 definiria un paviment
de terra trepitjada. A l’angle de tancament que
definien els murs UE-2.110 i 2.127 formava part
d’aquest nivell una acumulació de morter de calç
(de 4-6cm d’amplada i 1cm de gruix). Aquest
morter podria estar associat a alguna estructura
situada a l’angle dels murs, o bé a les restes
d’un possible paviment de morter posterior a
l’UE-2.131 (del qual no se n’haurien conservat
més restes a la zona intervinguda). Hi hauria
també la possibilitat que el morter estigués
vinculat a un possible revestiment dels murs (que

UE-2.130

UE-2.131



Gemma Caballé Crivillés. ARCS Patrimoni Cultural   48

s’hauria desprès), tot i que aquesta possibilitat la considerem poc probable, ja que
no s’han documentat més restes o indicis d’aquest morter en els murs o durant
l’excavació dels diferents estrats. Pel que fa als materials recuperats durant
l’excavació de l’estrat, es corresponen majoritàriament a ceràmica de cronologia
romana (sigil·lada hispànica, africana de cuina, àmfora oriental) amb una major
proporció d’àmfora africana. Les dades aportades pels materials ceràmics,
juntament amb la posició estratigràfica de l’UE-2.131 ens mostren una cronologia
de formació i ús de l’estrat vers els segles V-VI. A nivell de cotes, l’UE-2.131
funcionaria juntament amb l’UE-2.129 de la zona NE del mur UE-2.110. El paviment
de terra trepitjada que definia estaria substituint l’UE-2.132 al que cobria.

L’UE-2.132 la formava un nivell de terra argilosa de color marró fosc, bastant
compactada, amb taques de carbons i de morter i petites acumulacions de sorres.
S’ha documentat a 1’12m respecte la cota inicial de la intervenció (12’92m snm)

i tenia un gruix de 6-7cm. La
compactació de l’estrat formaria un
paviment de terra piconada. A
nivell de materials, l’excavació
d’aquest estrat ha aportat
ceràmica romana (sigil· lada
africana, comuna africana de cuina
i àmfora africana), destacant un
fragment de ceràmica sigil·lada
africana A (Hayes 36) dels anys
200-250dC. La cronologia
d’aquesta ceràmica indica
posterioritat de la formació de
l’estrat respecte aquests anys. Tot

i aquesta dada, ubiquem el moment de formació i ús de l’UE-2.132 entre els
segles V-VI. En relació als nivells situats a la zona NE respecte el mur UE-2.110,
l’UE-2.132 funcionaria a nivell de cotes amb l’UE-2.134.

Al límit oest de l’àrea intervinguda s’han documentat les restes d’una combustió,
UE-2.133, que funcionaria amb l’UE-2.132. Aquesta combustió continuaria més
enllà del límit de la intervenció i la part localitzada es correspondria al seu extrem
SE. Estava formada per un fragment de maó o de tègula (de 20x20cm), al damunt
del qual i al seu voltant s’hi situaven acumulacions de cendres (de tonalitats grises
i blanques). La peça ceràmica presentava un canvi de tonalitat, de coloració negra
i vermella intensa en diferents punts, que indicaria que el foc s’hauria produït
directament damunt d’aquesta. Al seu entorn no s’han recuperat materials o restes

UE-2.132 i les restes de la combustió UE-2.133
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vinculades a l’activitat associada amb la combustió. A nivell estratigràfic, l’UE-
2.133 s’assentava al damunt de l’UE-2.132, mentre que a les seves cotes superiors
l’estrat se li lliurava. Aquesta dada ens indicaria que l’UE-2.133 s’hauria definit
durant el procés de formació de l’UE-2.132 i hauria funcionat durant el seu ús
(segles V-VI).

Per sota de l’UE-2.132 s’ha documentat un
paviment de terra trepitjada anterior (UE-2.136)
i les restes d’un paviment de morter de calç (UE-
2.135) als quals estaria substituint. L’UE-2.136
la definia un nivell de terra argilosa, de tonalitats
gris fosc i bastant compactada. S’ha localitzat a
1’16m respecte l’inici de la intervenció (a 12’84m
snm) i tenia una potència de 11cm. Els materials
associats amb aquest estrat es corresponen a
ceràmica de cronologia romana (destacant
l’àmfora tarraconense i africana). A la zona est
de l’espai intervingut al damunt de l’UE-2.136 s’ha
documentat l’UE-2.135, que la formava un nivell
de morter de calç, de gra fi i tonalitats ocres. El
gruix d’aquest nivell de morter era de 2-4cm. El
possible paviment que definia l’UE-2.135 seria posterior a l’UE-2.136. Pel que fa a
la cronologia de la formació i ús de les UE-2.135 i 2.136 la situem, a partir de la
seva posició estratigràfica vers els segles V-VI. A nivell de cotes, els dos paviments
haurien funcionat amb les UE-2.134 i 2.138 de la zona NE del mur UE-2.110.

L’UE-2.136 cobria un nivell de terra sorrenca, de
tonalitats vermelles i amb taques de carbons, que
ha estat identificat com a UE-2.144. Aquest estrat
ha estat documentat a 1’27m respecte la cota
inicial de la intervenció (a 12’74m snm) i tenia un
gruix de 12cm. Arran del mur UE-2.110, per
damunt de l’UE-2.144 s’ha localitzat l’UE-2.143,
que la formaven restes de morter de calç,
combinades amb terra argilosa de tonalitats
grises. Aquest nivell tenia una amplada de 6-10cm
i un gruix de 4-6cm. La compactació de l’UE-2.144
indicaria que aquest estrat hauria funcionat com
a paviment de terra piconada. Pel que fa a l’UE-
2.143, les seves característiques i ubicació podrien

UE-2.135 i 2.136

UE-2.143 i 2.144
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estar associades amb la construcció del mur UE-2.110. En aquest sentit, l’UE-
2.143 podria definir el nivell de circulació del moment de la construcció del mur. Els
materials recuperats en els dos estrats es corresponen majoritàriament a ceràmica
de cronologia romana (ceràmica africana de cuina i àmfora africana). A partir de la
seva posició estratigràfica, ubiquem el moment de la formació dels dos estrats
vers el segles V-VI. Pel que fa als nivells situats al NE del mur UE-2.110, les UE-
2.143 i 2.144 estarien associades amb l’UE-2.138.

Per sota de l’UE-2.144 s’ha localitzat
l’UE-2.145, que estava formada per
un nivell de terra sorrenca, de
tonalitats ataronjades. Se situava a
1’45m respecte la cota inicial de la
intervenció (12’61m snm) i tenia un
gruix de 8-14cm. A nivell
estratigràfic, l’UE-2.145 estava tallat
per l’UE-2.146, que es
correspondria a la rasa de
fonamentació de la base del mur UE-
2.110 (UE-2.156). Aquest estrat es
correspondria a l’UE-2.148 de la

zona NE respecte el mur i seria un rebliment previ a la construcció del mur. A nivell
de materials, l’UE-2.145 ha aportat ceràmica sigil·lada hispànica, àmfora
tarraconense i africana. Pel que fa a la cronologia de l’estrat la situem, per la seva
posició estratigràfica al segles V-VI, en un moment anterior a la construcció del
mur UE-2.110.

Formant part de l’UE-2.145 s’han
recuperat, arran de diferents punts
de les cotes inferiors del mur UE-
2.127 i de l’UE-2.156, restes d’un
revestiment d’argila i una fina capa
de morter de calç, que han estat
identificades com a UE-2.160. A la
cara exterior del revestiment era on
s’hi situava la capa de morter de
calç, que es correspondria a la part
vista del revestiment. Tot i el seu
contacte en algun punt amb l’ UE-
2.127 s’ha descartat la possibilitat

UE-2.145 i 2.156

UE-2.160
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que es corresponguessin a restes d’un revestiment associat amb el mur, ja que no
se n’han documentat restes ni indicis en cap altre punt de la part intervinguda. A
nivell estratigràfic, l’UE-2.145 s’hauria definit durant el procés de construcció del
mur UE-2.127 i, per tant, l’UE-2.160
estarien vinculades al revestiment
d’un mur situat en el punt d’extracció
de les terres que formaven l’UE-
2.145.

L’UE-2.145 cobria un nivell de terra
sorrenca, de tonalitats ocres, amb
restes de morter de calç i pedres
de mida diversa, que ha estat
identificat com a UE-2.152. S’ha
localitzat a 1’48-1’53m respecte
l’inici de la intervenció (12’53m
snm) i tenia una potència de 24-
29cm. Per les seves característiques, l’UE-2.152 es correspondria a un rebliment,
previ a la construcció del mur UE-2.110. A nivell de materials, l’excavació d’aquest
estrat ha permès recuperar ceràmica de cronologia romana (africana de cuina,
sigil·lada africana, àmfora tarraconense) amb una major proporció d’àmfora
africana; d’aquests materials destaca un fragment de ceràmica sigil·lada de cuina
tipus C, que seria una possible Hayes 50 (entre els anys 250 i 300dC). La formació
de l’estrat se situaria en un moment posterior a la cronologia indicada per aquesta
ceràmica, si bé l’ubiquem cronològicament, per la seva posició estratigràfica al
segle V. Aquest estrat estaria en contacte amb els rebliments UE-2.151, 2.157 i
2.161 del NE del mur UE-2.110, tot que les característiques i gruix respecte aquests

serien ben diferenciats. En aquest
sentit, possiblement el punt de
contacte entre aquests rebliments
se situaria on posteriorment s’hi va
edificar l’UE-2.110.

Un cop retirada l’UE-2.152 s’ha
localitzat l’UE-2.154, que el
formava un nivell de terra argilosa,
de tonalitats ataronjades i bastant
compactada. Se situava a 1’81m
respecte la cota inicial de la
intervenció (12’23m snm) i tenia un

UE-2.152

UE-2.154 i 2.164
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gruix de 10-14cm. Aquest estrat cobria un nivell de terra sorrenca, de tonalitats
marró fosc i negres, que ha estat identificat com UE-2.164. La seva cota de
localització se situava a 1’89m respecte l’inici de la intervenció (12’10m snm) i se

n’ha excavat un gruix de 6-8cm. En aquest
estrat s’ha finalitzat l’excavació d’aquesta zona,
continuant l’UE-2.164 per sota de la cota final
de la intervenció. Per les seves característiques
i posició estratigràfica, les UE-2.154 i 2.164 es
correspondrien a dos rebliments, que s’haurien
format vers el segle V. Tal i com s’ha presentat
en relació als nivells situats a les cotes inferiors
respecte la zona NE del mur UE-2.110, aquests
dos estrats amortitzarien l’espai (el sistema de
terrasses per salvar el desnivell del Mons Taber)
i les possibles estructures situades en aquesta
zona anteriorment a la construcció dels murs
UE-2.110 i 2.127. En aquest moment aquesta
zona hauria deixat de funcionar com a àrea del
forum de la ciutat romana.

2.1.2. Neteja cala 400

Tal i com hem esmentat, la cata 400 s’havia dut a terme (l’any 2008) al NE de
l’espai i tenia una planta rectangular, orientada de NE a SE, de 1’10x1’25m. La
profunditat del sondeig era de 2’20m (cota final 12’35m snm). El mur localitzatUE-
404 presentava una direcció NE-SO i tenia una llargada de 1’30m i una amplada
de 75cm. Estava bastit amb pedres de mida diversa (majoritàriament petites),
sense treballar, i lligades amb abundant morter de calç, de tonalitats blanques-
grises (plànol 4: planta UE-404). A nivell estratigràfic, el mur UE-404 se situava i
reblia totalment la seva rasa de fonamentació, que tallava tots els estrats existents
a l’espai. Aquest fet, juntament amb les característiques constructives i dimensions
del mur, ens fa considerar que es tractaria de la fonamentació d’alguna estructura,
de la qual no se n’haurien conservat les seves cotes superiors. El mur UE-404 no
presentava cap contacte amb el mur de tancament NE de l’espai, ja que se situava
a 45cm al SO respecte aquest.

A partir de les seves característiques constructives, considerem que el moment
de la construcció del mur UE-404 se situaria en època moderna. Tot i la manca de
relació estratigràfica entre el mur i el tancament de l’edifici actual, la factura

UE-2.154 i 2.154. Final excavació
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constructiva i cota de localització del mur UE-404 ens fa ubicar la seva construcció
en un moment anterior a la construcció de l’edifici actual (al segle XIX). D’aquesta
manera, situem la construcció del mur UE-404
entre els segles XVII-XVIII. En el moment de la
construcció de l’edifici actual, possiblement el
mur UE-404 hauria estat amortitzat. Aquesta
dada l’apuntem a partir del fet que al límit del
sondeig s’observava com el rebliment previ a la
instal·lació del paviment associat amb el nivell
de circulació del segle XIX cobriria les restes del
mur UE-404.

A l’extrem est del sondeig l’any 2008 es van
documentar les restes d’un altre mur, UE-405.
Aquest mur tenia una planta rectangular,
orientada de NO a SE, de 40x27cm i una alçada
de 30cm. Val a dir que aquest mur hauria estat
desmuntat en el moment de l’excavació de la
cata 2000, o bé un cop finalitzats els treballs de
l’any 2008. Durant la present intervenció no s’han documentat restes ni indicis
d’aquest mur, ni de la seva continuació en direcció SE. Aquest fet podria indicar
que l’UE-405 podria tractar-se de la base d’una estructura. Les característiques
constructives que s’observen a partir de la documentació fotogràfica de la
intervenció de l’any 2008, especialment la tonalitat ataronjada del seu morter de
lligam, ens indicarien que la seva cronologia podria ubicar-se en època medieval
(entre els segles XIII-XIV) i que funcionaria amb un edifici anterior a l’actual. Per la
cota de localització i característiques, l’UE-405 seria posterior cronològicament a
les restes de morter de calç (UE-2.103) documentades a la zona NE de l’àrea
excavada en relació al mur UE-2.200.

UE-404
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2.2. Sector 2

El sector 2 estava ubicat al sud-oest de l’edifici i tenia una planta rectangular,
orientada de SO a NE, amb un petit àmbit més avançat en direcció NO. Els seus
murs de tancament SO i SE actuaven de parets mitgeres respecte els edificis amb
els que limitava la finca.

Durant la intervenció de l’any 2008 en aquest sector es van efectuar dos sondeigs
(cata 600 i 700). En el marc de la present intervenció s’han netejat les dues cales

i s’ha efectuat un sondeig
(sondeig 2) arran del mur de
tancament SE de l’espai, amb
l’objectiu de comprovar la seva
fonamentació. Un cop finalitzat
el sondeig i la neteja de les cales
anter iors, les estructures
localitzades han estat protegides
amb geotèxtil i s’han reblert les
àrees excavades amb sauló.

2.2.1. Sondeig 2

El sondeig 2 s’ha dut a terme a la zona central-est del mur de tancament SE de
l’espai (plànol 14: planta i seccions sondeig 2). La planta de l’àrea sondejada ha
estat quadrada, de 1’60x1’60m. Com ja s’ha esmentat anteriorment, l’objectiu
ha estat comprovar les característiques i profunditat de la fonamentació del mur
de tancament actual.

Aquest mur ha estat identificat com a UE-1.211 i estava bastit mitjançant pedres
de mida diversa, amb algun carreu aprofitat i maons, lligats tots ells amb morter
de calç de tonalitats ocres. La disposició del parament era en filades horitzontals,
amb els maons que regularitzaven la diferència de mida de les pedres. L’UE-1.211
s’assentava al damunt de la seva fonamentació, que estava definida per pedres
sense treballar, disposades de manera regular i lligades amb el mateix morter de
calç del mur. La profunditat de la fonamentació era de 52cm (cota final a 13’98m
snm) i se situava i reblia totalment l’interior d’un retall (UE-1.213) al rebliment

Planta general estructures sector 2
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existent UE-1.210. Per les seves característiques constructives, situem el moment
de la construcció de l’UE-1.211 en època moderna, vers el segle XVI.

En el punt on s’ha dut a terme el sondeig 2, al mur UE-1.211 se li lliurava un mur
de maons, UE-1.212, que estaven disposats de manera regular i lligats amb
abundant morter de calç. L’UE-1.212 tenia un gruix de 10cm i una alçada màxima
de 1’30m (cota final a 14’35m snm). A nivell estratigràfic, l’UE-1.212 s’assentava
al damunt d’un preparat de morter de calç (UE-1.203), que amortitzava el mur de
tancament (UE-1.208) de la fossa sèptica
localitzada en aquest sondeig (que es presenta
més endavant); així mateix, el paviment
corresponent al nivell de circulació del segle XIX
(UE-1.201) se li lliurava. A partir d’aquestes
relacions estratigràfiques i de la seva factura
constructiva, situem cronològicament el
moment de la construcció de l’UE-1.212 al segle
XIX, en el moment de la construcció de l’edifici
actual. Aquest mur de maons revestiria el mur
UE-1.212, que en aquest punt presentava una
esquerda vertical.

Pel que fa a l’excavació del sondeig, el primer
dels nivells documentats ha estat l’UE-1.200,
que es corresponia a un nivell de terra poc
homogènia, a nivell de textura i color, i també
poc compactada. Se situava a 14’40m snm, tenia un gruix de 4cm i es corresponia
al nivell de circulació del moment de l’obra en aquest punt. Per les seves
característiques, l’UE-1.200 podrien ser les restes del nivell d’amortització del
paviment de cairons UE-1.201 (al qual cobria), o bé l’estrat format durant el
procés de rebaix generalitzat dels nivells superiors de l’edifici, que s’haurien dut a
terme l’any 2008.

El paviment de cairons quadrats UE-1.201, tenia les mateixes característiques
(lligats i assentats al damunt d’un nivell de morter de calç) i disposició (a junt
seguit) que els localitzats al sector 3 (UE-1.100 del sondeig 1 i 1.301 de la rasa
1). La cota de localització de l’UE-1.201 se situava lleugerament per sota respecte
(14’46m snm el primer respecte 14’56m smn els del sector 3). Tot i això aquesta
diferència de cota de nivell, considerem que tots aquests paviments s’haurien
definit en el mateix moment de construcció de l’edifici (a mitjans del segle XIX).

Mur UE-1.212 i paviment UE-1.201
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Per sota de l’UE-1.201 s’ha localitzat un nivell de terra argilosa, poc compactada,
de color negre i gris i amb una abundant presència de cendres i restes de combustió,
que ha estat identificat com a UE-1.202. S’ha documentat a 8cm respecte l’inici
de la intervenció (14’36m snm) i tenia un gruix de 3-7cm. Per les seves
característiques i posició estratigràfica, l’UE-1.202 funcionaria com a rebliment i
regularització de l’espai, prèviament a la instal·lació del paviment UE-1.201. La
procedència de la terra que definiria l’estrat seria d’alguna zona on s’hi ubicaria una
estructura de combustió.

L’UE-1.202 cobria les UE-1.203 i 1.204, que se s’han documentat totes dues a
10-12cm de l’UE-1.200 (14’34m snm) i tenien un gruix de 9cm. L’UE-1.203 es
corresponia a un nivell de morter de calç, de poca consistència i amb fragments
de maons. La seva amplada era de 40cm i discorria en perpendicular respecte el
tancament SE de l’espai, continuant més enllà dels límits NE i SE del sondeig. Al
seu extrem NO se li lliurava l’UE-1.204, mentre que al sud-est se li assentava el
mur de maons UE-1.212. Pel que fa a l’UE-1.204 la definia un nivell de terra
sorrenca, de tonalitats ataronjades
i blanquinoses i amb una alta
proporció de morter de calç. Per les
seves característiques i posició
estratigràfica, les UE-1.203 i 1.204
funcionarien com a nivell
d’amortització final de la fossa
sèptica que s’ha localitzat en aquest
sondeig (ja que cobreixen els seus
murs i rebliment), prèviament a la
instal·lació del paviment UE-1.201
i a la construcció del mur UE-1.212.
En relació a aquest mur, l’UE-1.203
seria la seva base.

Per sota les UE-1.203 i 1.204 s’hi situaven les restes de la fossa sèptica abans
esmentada. D’aquesta estructura se n’ha documentat els seus murs de tancament
SE (UE-1.208) i NE (UE-1.209), mentre que la resta del seu perímetre discorria
més enllà dels límits NO i SO del sondeig. Els dos murs documentats de l’estructura
estaven bastits amb pedres sense treballar (de mida diversa), elements
arquitectònics aprofitats i maons, disposats tots ells de manera irregular i lligats
amb morter de calç, de tonalitats ocres. L’UE-1.209 tenia una direcció NO-SE i se
situava al límit NE del sondeig i se n’ha documentat una llargada de 1’25m i una
amplada de 14-20cm. Ha estat localitzat a 20-41cm respecte la cota inicial del

Alçat mur UE-1.209 de la fossa sèptica
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sondeig (14’36-14’15m snm). La llargada del mur continuava més enllà del límit
del sondeig i també la seva amplada, fet que ha motivat que tan sols s’hagi
documentat la cara SO del mur, corresponent
al tancament interior de l’estructura. L’alçada
documentada del mur ha estat de 60-80cm.
Part del parament localitzat del mur estava
format per una pedra motllurada, que es
corresponia a un fragment de l’emmarcament
d’una porta.

Al seu extrem SE el mur UE-1.209 era solidari
estratigràficament amb el mur UE-1.208. La
direcció d’aquest mur era SO-NE i tenia una
amplada de 25-60cm i una alçada de 80cm,
amb la seva cota superior que s’ubicava a 20cm
respecte l’inici de la intervenció (14’22m snm).
La llargada localitzada del mur ha estat de 1’60m
i continuava més enllà de l’extrem SO del
sondeig. Aquest mur i la fossa que definia se
situaven a 12-18cm respecte el tancament SE de l’espai. A la zona central
documentada de l’UE-1.208, aquest presentava una ampliació en direcció a l’interior
de l’estructura de planta quadrada (de 25x25cm). Possiblement aquesta major
amplada de l’estructura estaria associada a una possible base on s’hi assentaria
algun tipus de conducció a partir de la qual arribarien els residus a l’estructura.
L’UE-1.208 i probablement la resta de la fossa sèptica (tal i com s’ha constatat en
el seu paviment UE-1.206) se situaven a l’interior del retall UE-1.214, que tallava
els estrats de rebliment tardo antics UE-1.207 (a les cotes inferiors) i 1.210 (als

nivells superiors). Tota la fossa
sèptica rebliria l’interior de l’UE-
1.214, amb el mur UE-1.208 que
es lliurava als seus límits i el paviment
de base (UE-1.206) que s’hi
assentava.

Aquest paviment de base de
l’estructura es lliurava a les cotes
inferiors dels murs UE-1.208 i 1.209.
L’UE-1.206 estava definit per un
paviment de cairons de 25x25cm a
la zona central i NE i de 15x30cm al

Mur UE-2.108

Paviment UE-1.206
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SO, lligats tots ells amb el mateix morter de calç de tonalitats ocres, que alhora
actuava de base del paviment. S’ha documentat a 84cm respecte l’inici de la
intervenció (13’60m snm) i tenia un gruix de 8cm. La disposició dels cairons no
discorria en la mateixa direcció que els murs de l’estructura, amb els de 15x30cm
que estan disposats a trencajunt, mentre que els de 25x25cm a junt seguit (poc
alineats). Pel que fa als diferents cairons, no s’observava cap relació estratigràfica
clara entre ells, que pogués aportar dades en relació a l’anterioritat d’un respecte
l’altre. Aquesta dada ens fa considerar, juntament amb el fet que el morter de
lligam era el mateix en els dos tipus, que podrien haver estat instal·lats en el
mateix moment.

Per les seves característiques constructives i posició estratigràfica, situem el moment
de la construcció i ús d’aquesta fossa sèptica al segle XVIII-inicis del segle XIX,
prèviament a la construcció de l’edifici actual. En relació al seu ús, la cara interior
dels murs documentats, així com el seu paviment presentaven restes de concreció

calcària i de sediment de tonalitats
verdes, que estarien associats als
residus abocats al seu interior. En
el moment de la construcció del
nou edifici, al segle XIX, la fossa
sèptica hauria estat parcialment
desmuntada (pels rebaixos duts a
terme a tot l’espai en aquest
moment) i amortitzada.

L’estrat que s’ha documentat a
l’interior de l’estructura, UE-1.205,
es corresponia al nivell que
amortitzava la fossa sèptica un cop
va deixar de funcionar; hi hauria

també la possibilitat que es tractés de l’estrat associat al seu darrer moment d’ús.
L’UE-1.205 estava formada per un nivell de terra de tonalitats marró fosc, negres
i grises i bastant compactada. S’ha localitzat per sota de l’UE-1.204, a 21cm
respecte la cota inicial de la intervenció (13’70m snm) i tenia un gruix de 70cm. A
nivell estratigràfic es lliurava als murs UE-1.208 i 1.209 i cobria el paviment UE-
1.206. Durant la seva excavació s’ha recuperat un nombre destacable de materials
ceràmics, juntament amb vidre, macrofauna i malacofauna. Pel que fa als atuells
ceràmics, hi ha una clara predominança de vaixella relacionada amb un ús domèstic
(tant de cuina com de taula). Les produccions i decoracions de la ceràmica mostren

Perfil del límit SO del sondeig
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un ventall cronològic que situaria entre els segles XVII i finals del segle XVIII-inicis
del segle XIX.

Un cop documentades les estructures associades a la fossa sèptica, s’ha continuat
l’excavació per sota del paviment UE-1.206, per tal de localitzar els nivells afectats
per la seva construcció. Amb el
mateix objectiu, s’ha desmuntat un
tram de la zona SO del mur UE-
1.208. Val a dir que el desmuntatge
del mur i del paviment s’han dut a
terme amb el vist-i-plau (mitjançant
una resolució) de la Direcció General
d’Arxius, Biblioteques, Museus i
Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya.

D’aquesta manera, per sota del
paviment UE-1.206 s’hi situava l’UE-
1.207, que la definia un nivell de terra
argilosa, de tonalitats vermell fosc, amb algun nòdul de morter de calç i bastant
compactada. S’ha localitzat a 94cm respecte l’inici de la intervenció (13’52m snm)
i se n’ha excavat una potència de 20cm, fins a 1’20m respecte l’UE-1.200 (13’37m
snm). Tot i que s’ha finalitzat l’excavació en aquest punt, l’UE-1.207 continuava
per sota de la cota final del sondeig. Els materials aportats per l’estrat es
corresponien a ceràmica de cronologia romana (sigil·lada africana D, africana de
cuina, àmfora africana). Aquest fet, juntament amb les cronologies dels diferents
estrats localitzats en els altres sondeigs i rases efectuades durant la present

intervenció, ens fan ubicar la
formació de l’UE-1.207 en època
tardo antiga (segles V-VI).

Pel que fa al desmuntatge del mur
UE-1.208, s’ha pogut documentar
parcialment l’estrat que tallaven les
UE-1.214 (del moment de la
construcció de la fossa) i l’UE-
1.213 (corresponent a la rasa del
mur de tancament de l’espai).
Aquest estrat s’ha identificat com
a UE-1.210 i estava format per un

UE-1.207

UE-1.210, un cop desmuntat parcialment l’UE-1.208
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nivell de terra argilosa, de tonalitats marró fosc, amb petits nòduls de morter de
calç i bastant compactada. L’UE-1.210 estava coberta per l’UE-1.203 i se n’ha
excavat una potència de 45cm, continuant l’estrat per sota de la cota final
d’excavació (13’76m snm). A nivell de materials, l’UE-1.210 ha aportat també

ceràmica de cronologia romana (àmfora africana
i ceràmica comuna). A nivell d’ubicació
cronològica, situem el moment de la formació
de l’estrat en el mateix període que l’UE-1.207
(a la tardo antiguitat).

En relació a les UE-1.207 i 1.210, tot i que no
s’ha arribat al punt de contacte entre elles
considerem que es correspondrien a dos
rebliments de l’espai, que s’haurien definit en el
moment en què el forum imperial va deixar de
funcionar com a centre de poder administratiu i
religiós (al segle V). El forum estaria organitzat a
partir de terrasses, que permetien salvar el
desnivell del Mons Taber. La zona on s’ha dut a
terme el sondeig 2 se situava al sud respecte la
terrassa superior, on s’hi va edificar el temple

d’August (al segle IdC). Aquesta dada s’ha pogut constatar a partir de la localització
de diferents trams del mur que definia la terrassa superior, al nord del mateix
sector 2 (UE-605) i al sector 3 (UE-1.115 i 1.405). D’aquesta manera, els
rebliments UE-1.207 i 1.210 estarien vinculats a la regularització del desnivell del
fòrum, que s’hauria dut a terme al segle V-VI i que permetria anivellar el nivell
inferior de la terrassa (on s’ha dut a terme el sondeig 2 i l’excavació a l’entorn del
mur UE-2.200 del sector 1) respecte el superior (al nord del sector 2 i al nord-
oest del sector 3).

2.2.2. Neteja cala 600

La cala 600 se situava a la zona central-nord del sector 2, arran del mur de
tancament nord de l’espai (plànol 13: planta general cates i sondeig). La seva
planta era rectangular, orientada d’est a oest i tenia una llargada (est-oest) de
1’20m i una llargada de 0’58cm. A les cotes superiors del sondeig s’hi situaven les
restes d’una canalització de desguàs (UE-602), que estava bastida amb maons,
lligats amb ciment ràpid i dibuixava un perfil rectangular. L’UE-602 se situava a

Final excavació sondeig 2
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l’angle SO de la rasa i se n’observava el seu límit NE. L’estructura discorria per sota
del mur de tancament NO de l’espai, la base del qual possiblement tallaria. Per les
seves característiques constructives, aquesta canalització s’hauria construït al segle
XX i podria estar reparant o substituint una canalització anterior.

A més de l’UE-602, en aquest sondeig s’ha documentat la fonamentació (UE-
604) del mur de tancament nord de l’espai. Aquesta estava bastida amb maons i
alguna pedra de mida mitjana, disposats de
manera poc regular i lligats amb ciment. Per les
seves característiques constructives i posició
estratigràfica, l’UE-604 s’hauria construït en el
mateix moment que l’edifici actual, al segle XIX.
A les cotes superiors de l’UE-604 se li
recolzaven dues alineacions de totxanes lligades
amb ciment pòrtland, que estarien associades
a la base d’alguna estructura situada en aquest
punt i que s’hauria bastit al segle XX.

La fonamentació UE-604 es recolzava
parcialment al damunt de les restes d’un mur
(UE-605) que discorria en perpendicular. Aquest
mur tenia una direcció NO-SE i ha estat
documentat de manera parcial, amb la seva
cara NE que se situava més enllà del límit del
sondeig; així mateix, del mur se n’ha localitzat una alçada de 15cm, continuant
per sota de la cota final del sondeig. La part documentada del mur UE-605 estava
bastida amb pedres de mida mitjana (sense que s’hagi pogut observar el seu
possible treball i la seva disposició), lligades amb abundant morter de calç, de
tonalitats blanquinoses. Pel que s’observava, a nivell estratigràfic a aquest mur se
li lliurava un rebliment i el cobria un estrat de restes de material de construcció,
que podria estar associat amb el moment de la construcció de la fonamentació
UE-604 (aquest nivell de runa se li lliurava).

Per les característiques constructives, direcció i cota de localització, considerem
que l’UE-605 es correspondria a la continuació del mur UE-1.405, localitzat a la
rasa 2 del sector 3 (plànol 11: planta murs UE-1.405, 605 i 1.115). Tal i com es
presenta a l’apartat corresponent a aquest sector, el mur UE-1.405 i la seva
continuació UE-605 al sector 2 actuarien de tancament de la terrassa superior del
forum romà (associada amb el desnivell del Mons Taber) i s’haurien construït a
partir de finals del segle IaC. Pel que fa a la cota de localització dels dos trams del

Cata 600



Gemma Caballé Crivillés. ARCS Patrimoni Cultural   62

mur, l’UE-1.405 se situava entre 7 i 12cm per
sota respecte l’UE-605 (13’78-13’73m snm
l’UE-1.405 i 13’85m snm l’UE-605).

Tal i com es presenta a continuació, a l’apartat
corresponent a la cata 700, a la zona SW
d’aquest sector 2 es van localitzar parcialment
(la seva cara SW) les restes d’un altre mur
(UE-705), que presentava unes
característiques constructives similars a les de
l’UE-605 i 1.405. L’UE-705 discorria en
perpendicular respecte aquests dos trams de
mur, amb una lleugera curvatura en direcció
nord (al seu extrem NO). Tot i això, la parcialitat
de la documentació d’aquest mur ens fa
considerar també la possibilitat que l’UE-705

s’hagués bastit en un moment posterior, en època tardoantiga, quan es van edificar
els murs UE-2.110 i 2.127 del sector 1 (entre els segles V-VI). En el cas d’ubicar el
moment de la construcció del mur UE-705 en el mateix període que el mur UE-
605/1.405 desconeixem si el primer podria tenir la mateixa funcionalitat de mur
de terrassa (tot i que seria poc probable), o bé podria formar part del tancament
d’alguna edificació situada en aquest punt. Aquestes dues opcions caldria contrastar-
les amb l’orografia del Mons Taber i amb la possible ubicació d’altres edificis en
aquest punt del forum imperial. En el cas que es correspongués a un mateix mur
de terrassa aquest hauria de definir un gir o un angle de tancament entre els dos
sondeigs.

2.2.3. Neteja cala 700

La cala 700 se situava arran del mur de tancament SO del sector 2 i de la finca. La
seva planta era rectangular, orientada de NE a SO, amb el seu angle est que no va
ser excavat; tenia una llargada de 1’43m i una amplada de 1’25m (plànol 13:
planta general cates i sondeig). Les estructures localitzades en aquest sondeig se
situaven als límits de les seves cares NE i SE i discorrien més enllà dels mateixos.
Aquest fet ha motivat que la planta dels dos murs hagi estat documentada de
manera parcial. A més, cal destacar que l’angle de contacte entre ells se situava a
l’angle est de la cata, que es corresponia al punt del sondeig que no havia estat

UE-605
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excavat. Això ha suposat que tan sols s’hagi documentat el contacte entre els
murs a partir dels seus alçats.

Al límit SE s’hi situava el mur UE-706, que estava bastit amb pedres de mida gran
(a la filada inferior) i de mida mitjana a les superiors, totes elles sense treballar i
lligades amb morter de calç de tonalitats ataronjades. La direcció del mur era SO-
NE i la disposició de les pedres que el formaven era poc regular. La seva amplada
màxima documentada era de 45cm i se n’ha documentat una alçada de 70cm.
Per les seves característiques, l’UE706 podria correspondre’s a les restes de la
fonamentació d’un mur, que
situaríem cronològicament a l’edat
mitjana-època moderna, en un
moment anterior a la construcció
de l’edifici actual.

Al seu extrem NE l’UE-706 es
lliurava a l’UE-705. Aquest mur
estava bastit amb pedres de mida
mitjana, lleugerament treballades,
disposades de manera regular i
lligades amb abundant morter de
calç de tonalitats blanquinoses. La
seva direcció era NO-SE i
presentava una desviació cap al
nord (definida per una curvatura) al seu extrem NO. L’amplada documentada
anava dels 10cm (al NO) als 25cm; pel que fa a la seva alçada, se n’han documentat
58cm, continuant per sota de la cota final del sondeig.

La cota de localització dels dos murs se situava a una alçada superior respecte la
del mur UE-605 de la cala 600. D’aquesta manera, l’UE-705 se situava a 38cm
(14’01m snm) respecte el paviment de cairons que definia el nivell de circulació de
l’obra, i l’UE-706 a 30cm (14’09m snm). A nivell estratigràfic, pel que s’observava
al perfil NO del sondeig a l’UE-705 se li lliuraven diversos estrats de rebliment. Pel
que fa al mur UE-706, al perfil SO se li assentava al damunt la fonamentació del
mur de tancament actual del sector.

La factura constructiva de la part documentada del mur UE-705 era similar a les
dels murs UE-605/1.405 (de la cata 600 i la rasa 2 al sector 3) i del mur UE-
1.115 del sondeig 1 del sector 3. Aquesta similitud constructiva ens fa considerar
la possibilitat que l’UE-705 se situés cronològicament en època romana imperial

UE-705 i 706
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(a partir de finals del segle IaC). Tot i això, cal
remarcar la parcialitat de la documentació del
mur, del qual tan sols se n’ha documentat la
seva cara SO i una amplada de 10-20cm. Aquest
fet ens fa considerar que hi hauria també la
possibilitat que el mur UE-705 se situés
cronològicament en època tardoantiga o fins i
tot a l’edat mitjana. En relació a la possible
cronologia tardoantiga, l’UE-705 podria haver
funcionat coetàniament amb els murs UE-2.110
i 2.127 o el mur UE-2.220 del sector 1 i es
correspondria a una estructura bastida en el
moment en què es van començar a construir
edificacions privades a l’espai del forum imperial.
Pel que fa a la possible cronologia imperial del
mur UE-705, com ja s’ha esmentat en relació

a la cata 600, aquest podria funcionar com a mur de tancament d’alguna estructura
o edificació situada en aquest punt. Hi hauria també la possibilitat que l’UE-705
hagués funcionat com a mur de terrassa (igual que les UE-1.115 i 1.405/605, si
bé considerem aquesta possibilitat com a poc probable, ja que la terrassa amb la
que estaria associada seria on s’ubicaria el temple d’August i hauria de seguir el
perímetre del tancament del temple.

UE-705
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2.3. Sector 3

El sector 3 estava situat a la zona oest de la finca i es corresponia a un àmbit de
planta rectangular, orientat de SO a NE. Els seus murs de tancament NO i SO
definien el límit de l’edifici (a la planta baixa) respecte la finca amb la que estava en
contacte en aquests punts. L’àrea on s’ha intervingut de manera més destacable
en aquest espai s’ubicava al NO (plànol 8: planta general sector; plànols 20, 21:
seccions).

Els treballs realitzats han consistit en l’excavació d’un sondeig (sondeig 1), per a la
comprovació de la fonamentació del mur de tancament NE de l’espai, i dues rases
(Rasa 1 i 2) de passos de serveis. Un cop finalitzades les tasques arqueològiques,
totes les estructures localitzades han estat protegides amb geotèxtil i s’han reblert
les àrees excavades amb sorres. Durant els treballs efectuats l’any 2008 en aquest
sector es va realitzar un sondeig
(cala 800), que ja havia estat
reblerta en el moment de l’inici
de la present intervenció. Aquest
fet, juntament amb la proximitat
d’una de les rases projectades
(rasa 2) ha motivat que no
s’hagin documentat les
estructures localitzades en el
sondeig de l’anterior intervenció.
Com es presenta més endavant,
cal destacar que un dels murs
documentats a la rasa 2 (UE-
1.405) es corresponia a la
continuació del mur UE-804 de
la cata 800.

2.3.1. Sondeig 1

El sondeig 1 s’ha efectuat arran del mur de tancament NO de l’espai (plànols 8, 9,
10, 11: plantes; plànols 20, 21: seccions). El seu objectiu era la comprovació de
la potència i característiques de la fonamentació del tancament. La planta inicial
del sondeig era rectangular (de 2x1’6m), si bé a partir dels seus resultats es va
decidir ampliar-lo, d’acord amb la promoció, la direcció facultativa i el Servei

Planta general estructures sector 3
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d’Arqueologia de l’Ajuntament de Barcelona. D’aquesta manera, el sondeig finalment
ha tingut una planta rectangular, amb els seus límits SE irregulars. La seva llargada
(SO-NE) ha estat de 3m, mentre que l’amplada (NO-SE) anava dels 1’60-2m a la
zona SO, als 1’64m al NE. Aquesta ampliació s’ha dut a terme en direcció NE i SE
respecte el plantejament inicial del sondeig. A la zona NE no s’ha pogut assolir la
mateixa amplada que al SO per la seva proximitat amb el tancament SE de l’espai
i l’angle de tancament que es definia en aquest punt, on el sector s’ampliava en
direcció SE; a més, en aquest angle s’hi situava la rasa 1. La possibilitat de poder
ampliar el sondeig en aquest punt i, fins i tot, de connectar-lo amb la rasa 1 s’ha
plantejat a la direcció facultativa, que ha desaconsellat aquesta ampliació, per les
possibles afectacions a nivell estructural dels murs de tancament.

Pel que fa al tancament NO de l’espai tenia dos trams clarament diferenciats. A la
zona central i oest respecte on s’ha dut a terme el sondeig el tancament el definia
el mur UE-1.106, que estava bastit amb pedres de mida mitjana, ben escairades i

disposades en filades regulars. El
morter de lligam del mur era de
tonalitats ataronjades (per l’alta
proporció d’argila). Per la seva
factura constructiva, la construcció
de l’UE-1.106 se situaria a la baixa
edat mitjana (vers el segles XIII-
XIV). A les seves cotes inferiors el
parament del mur estava format per
2-3 filades de pedres poc treballades
i lligades amb el mateix morter
ataronjat. Les característiques
d’aquesta part inferior del mur,
juntament amb la seva ubicació,

ens fan considerar que es correspondria possiblement a la seva fonamentació. En
aquest sentit, cal destacar que aquesta fonamentació se situaria per damunt del
nivell de circulació del segle XIX (UE-1.100) en el qual s’ha iniciat la present
intervenció. Aquest fet indicaria que els nivells associats amb la construcció i ús del
mur UE-1.106 no s’haurien conservat i que haurien quedat afectats pel rebaix dut
a terme a tota la finca en el moment de la construcció de l’edifici actual (al segle
XIX).

A l’extrem NE de la part conservada de l’UE-1.106 el mur definiria un angle de
tancament, en direcció NO, del qual no se n’han conservat restes o indicis. Aquest
angle obriria l’espai de l’actual sector en aquesta direcció i estaria associat a un

Mur UE-1.106
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pou que s’ubicava en aquest punt i que ha estat parcialment documentat en la
present intervenció. En aquest sentit, més de la meitat de l’estructura se situava
més enllà de la finca intervinguda i la part documentada a la present intervenció es
correspon al seu tancament SE. La
planta del pou era semicircular ja
que, tal i com es presentarà més
endavant, aprofitava com a
tancament SO el mur de cronologia
romana imperial UE-1.115. La resta
del tancament el definia un mur, UE-
1.133, que estava construït amb
pedres ben escairades, disposades
de manera regular i lligades amb
morter de calç (molt perdut). El
diàmetre interior del pou (a la seva
banda circular) era de 92cm i
l’amplada del mur UE-1.133 era de
30-34cm (plànol 10: planta; plànol 17: alçat; plànol 20: secció). A la zona per on
discorria el mur UE-1.115, les cotes inferiors i centrals de l’UE-1.133 se li lliurava,
mentre que a les cotes superiors se li assentava al damunt; a partir d’aquest punt,
el mur UE-1.133 continuava definint la planta semicircular del pou. Per les
característiques constructives del seu mur perimetral, així com la seva possible
relació amb el mur UE-1.106, considerem que el pou s’hauria bastit als segles
XIII-XIV.

El mur UE-1.133 se situava a l’interior d’un retall, UE-1.128, que tallava els estrats
de rebliment previs a la seva construcció i al qual reblia totalment. Com ja s’ha

esmentat, la part d’aquest pou
situat a la finca intervinguda es
corresponia tan sols al seu extrem
SE, fet que ha motivat que no s’hagi
pogut accedir al seu interior. La
relació entre el mur UE-1.133 i el
1.115 s’ha pogut observar ja que
les cotes superiors de l’interior de
l’estructura no tenien cap rebliment
d’amortització. Aquest rebliment se
situava a 2-2’10m  (12’50m snm)
respecte la cota inicial de la
intervenció. A partir de la mateixa

Localització del pou, amb el mur UE-1.116

Interior del pou, amb el mur UE-1.115 a primer terme
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observació de l’interior del pou s’ha pogut constatar que a les cotes superiors del
seu tancament NO s’hi situava una reparació (UE-1.134) i en altres punts de l’UE-
1.133 hi havia reparacions del mur definides amb maons. Pel que fa a l’UE-1.134

es corresponia a un mur bastit amb
pedres de mida diversa, sense
treballar, disposades de manera
irregular i bastides amb un morter
de calç de tonalitats ocres i
ataronjades. Aquesta reparació no
seguia el perímetre interior del pou
definit per l’UE-1.133. La manca
de voluntat de seguir la planta del
mur ens fa considerar que
possiblement l’UE-1.134 s’hauria
definit en el moment en què va
deixar de funcionar o en un
moment poster ior. La seva

ubicació indicaria que l’UE-1.134 s’hauria construït des de la finca contigua (situada
al NO). Les característiques i posició estratigràfica de l’UE-1.134 fan que ubiquem
el moment de la seva construcció en època moderna, entre els segles XVIII-XIX.

En el moment en què el pou ja hauria deixat de
funcionar es va construir un mur (UE-1.116),
que es lliurava a l’extrem NE de l’UE-1.106. L’UE-
1.116 estava bastit amb pedres de mida mitjana
i carreus aprofitats, lligats amb morter de calç
de tonalitats blanquinoses. La disposició del
parament buscava certa regularitat, que es
definia mitjançant filades de maons, per tal de
salvar les diferents mides de les pedres i els
carreus.  Al seu extrem NE, l’UE-1.116 dibuixava
l’angle de tancament SO de la finca actual,
juntament amb el seu mur de tancament oest.
Ambdós murs presentaven la mateixa factura
constructiva i eren solidaris estratigràficament.

Per les seves característiques constructives, l’UE-1.116 s’hauria construït en època
moderna, vers el segle XVII. A banda de tancar l’espai del pou anterior, aquest mur
repararia el trencament de l’angle que definia el mur UE-1.106 en direcció NO.

UE-1.134

Final excavació zona exterior pou
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En relació a l’angle de tancament del mur UE-1.106 i del pou, per una banda
podria indicar que aquest mur i amb el que feia angle definirien el límit ja des de
l’edat mitjana de la finca de la que formaria part el sector 3 respecte la situada al
NO. Per una altra banda, el pou podria funcionar com a punt d’abastiment d’aigua
compartit entre les diferents propietats situades al seu entorn en època medieval.
En aquest sentit, tal i com mostra l’estudi històric de l’edifici de Montserrat Villaverde,
la parcel·la actual s’hauria format a partir de la unió de quatre unitats estructurals,
que es va dur a terme entre els segles XVI-XVIII (VILLAVERDE 2013, 8). L’estructuració
d’aquestes quatre unitats podria haver funcionat ja des de l’Edat Mitjana, tot i que
com s’especifica en el mateix estudi hi hauria hagut «altres processos d’agregació
i segregació d’estructures amb
anterioritat a mitjans del segle
XVI» (VILLAVERDE 2013, 9). El
moment en què el pou hauria
deixat de funcionar (si més no
com a possible estructura
compartida) estaria associat a la
construcció del mur UE-1.116
(vers el segle XVII).

Com s’ha presentat, aquest mur
era solidari estratigràficament
amb el mur que tancava per l’oest
la zona nord de l’actual edifici (al
sector 4). L’angle de tancament
que dibuixaven aquest mur i l’UE-1.116 separa la propietat respecte la finca situada
al nord del sector 3 i a l’oest del sector 4. La relació estratigràfica entre els dos
murs ens indica la seva contemporaneïtat constructiva. Aquest fet podria indicar
que en el moment de la construcció dels murs i de l’amortització del pou es podria
haver reparat el mur que separaria les dues propietats, o bé s’hauria produït una
nova distribució de l’espai entre elles.

Pel que fa a l’excavació (plànols 20,21: seccions), com ja s’ha esmentat, el primer
dels nivells documentats es corresponia a un paviment de rajols, de 25x25cm,
que definia el nivell de circulació del moment de l’inici de la intervenció i ha estat
identificat com a UE-1.100. Els rajols estaven disposats a  junt seguit i s’assentaven
al damunt d’un nivell de morter de calç, que alhora actuaven de lligam dels rajols.
S’ha documentat a 14’65m snm i tenia un gruix (paviment i preparat de morter)
de 4-5cm. Pel que fa aquesta cota del nivell de circulació del moment de la

Angle de tancament de l’UE-1.116 i el mur oest de
l’edifici, un cop finalitzada laintervenció
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intervenció, cal destacar que prèviament a l’inici de la mateixa (possiblement en el
marc de l’anterior intervenció) s’hauria dut a terme un rebaix general a tot l’edifici
fins a arribar a aquesta cota. A nivell estratigràfic, l’UE-1.100 es lliurava al tancament
NO de l’espai (murs UE-1.106 i 1.116). Per les seves característiques i posició
estratigràfica, l’UE-1.101 es correspondria a un paviment definit al segle XIX,
possiblement en el moment de la construcció de l’edifici actual. En aquest sentit, a
nivell estratigràfic l’UE-1.100 es lliurava als murs bastits en aquest moment.

Per sota de l’UE-1.100 s’ha documentat l’UE-1.101, que estava formada per un
nivell de terra argilosa, de tonalitats marró fosc i negres i amb fragments de
carbons. Ha estat localitzada a 4-5cm respecte l’inici de la intervenció (a 14’50m
snm) i tenia un gruix de 4-8cm. Els materials recuperats durant l’excavació de
l’estrat es corresponien a ceràmica comuna i reduïda (d’època indeterminada),
juntament amb ceràmica de cronologia romana (comuna africana de cuina i àmfora
africana). Les característiques de l’UE-1.101, juntament amb la seva posició
estratigràfica (lliurant-se als murs de tancament de l’espai i cobrint les restes del
mur UE-1.105) ens indicarien que s’hauria format al segle XIX i funcionaria com a
rebliment de regularització de l’espai, dut a terme en el moment previ a la instal·lació
de l’UE-1.100.

Com ja s’ha esmentat anteriorment, en el moment de la construcció de l’edifici
actual s’hauria efectuat un rebaix al subsòl de tot el seu espai interior i l’UE-1.101
s’hauria format en un moment posterior. El rebaix hauria suposat la retirada dels
nivells corresponents a l’ocupació de l’espai en els darrers moments de l’antiguitat
tardana, edat mitjana i època moderna (fins al segle XIX). Aquesta dada l’apuntem

a partir del fet que, tal i com
presentem més endavant, per sota
de l’UE-1.101 ja s’han documentat
els nivells corresponents als segles
V-VI. A més dels estrats
corresponents a aquests períodes,
el mateix rebaix podria haver
afectat a possibles murs i
estructures d’aquests períodes (de
fonamentacions poc profundes)
situades a la zona on s’ha dut a
terme el sondeig.

Els nivells que s’han documentat per
sota de l’UE-1.101 estarien associats al mur UE-1.115, que s’ha localitzat a l’extrem
NE del sondeig inicial (plànol 11: planta; plànol 17: alçat; plànols 20, 21: seccions).

Localització del mur UE-1.115
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Per tal de poder documentar la seva planta i
característiques s’ha ampliat el sondeig en
direcció NE. El mur UE-1.115 tenia una direcció
NO-SE i les seves dues cares estaven bastides
amb pedres de mida mitjana, escairades per la
cara exterior, i disposades de manera regular;
pel que fa a l’interior del mur, el formaven pedres
de mida mitjana i petita, sense treballar, i amb
abundant morter de calç. Aquest morter de lligam
tenia unes tonalitats blanquinoses, gra fi i alta
consistència. La cara NE presentava un
revestiment de morter de calç, de les mateixes
característiques que el de lligam del mur. Tenia
una amplada de 78-84cm, se n’ha documentat
una llargada de 1’62-1’45m i la cota de
localització se situava a 13’70-13’79m snm (a
86cm respecte l’inici de la intervenció).

La cara SO de l’UE-1.115 es lliurava al nivell de carbonat de calci de formació
natural (UE-1.111), fet que motivava que en el tram documentat aquesta cara no
tingués revestiment. Així mateix, l’adaptació del mur al nivell natural també hauria
suposat que en aquesta cara el mur presentés una alineació menys regular respecte
la cara NE. Tot i això, possiblement en el moment de la construcció de l’UE-1.115
s’hauria efectuat un retall vertical a l’UE-1.111 per adaptar al seu perfil el mur;
aquest retall ha estat identificat com a UE-1.135.

La cara NE del mur seria vista (tal i com ho indica el seu revestiment) i se li
lliuraven els nivells corresponents a la seva amortització. Cal destacar que tan

sols s’han excavat els estrats
superiors corresponents a
l’amortització del mur, fet que ha
suposat que no s’hagi pogut
documentar la seva alçada total
conservada. Tot i això, la construcció
del pou presentat anteriorment, que
aprofitava el mur UE-1.115 com a
tancament de l’estructura, ha
permès calcular l’alçada conservada
de la cara NE mur i observar com
aquest es recolzava al damunt del

Planta de l’UE-1.115

Cara NE de l’UE-1.115
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nivell de carbonat de calci de formació natural.
Aquesta dada s’ha pogut constatar a partir del
fet que l’interior del pou no s’hagués reblert
totalment en el moment de la seva
amortització. L’alçada del mur UE-1.115 a la
seva cara NE era de 1’25m (cota final del mur i
de l’UE-1.111 a 12’54m snm). A l’interior del
pou l’UE-1.115 havia perdut pràcticament tot
el seu revestiment, pel contacte d’aquest amb
l’aigua.

L’UE-1.115 continuava en direcció NO i SE
respecte els límits del sondeig. En relació a la
continuació en direcció SE aquest mur definiria
un angle cap al NE (a poca distància d’on s’ha
finalitzat el sondeig) i novament giraria cap al
SE, fet que hauria suposat avançar la seva

posició 90cm respecte l’alineació documentada en el sondeig 1. A partir d’aquest
punt, el mur UE-1.115 continuaria en direcció SE, amb una lleugera desviació cap
al sud. Aquesta continuació i angle del mur s’ha documentat a la rasa 2, on el mur
ha estat identificat com a UE-1.405. Cal destacar que durant dues cales  efectuades
l’any 2008, cala 600 del sector 2 i 800 del sector 3, aquest mateix mur va ser
parcialment documentat (UE-605 i 804) i presentava la mateixa direcció que el
tram de l’UE-1.405, fet que constatava la continuïtat del mur fins a aquest punt. A
la rasa 2, el mur UE-1.405 continuava lliurant-se al nivell de formació natural (UE-
1.406 al sondeig 2), si bé a la cala 600 aquesta relació no s’ha documentat (no es
va arribar fins a la cota del nivell natural).

S’ha de remarcar que la
documentació del punt on el mur
UE-1.115/1.405 definiria aquest
angle ha estat molt parcial a la rasa
2 (tan sols la línia del gir en direcció
SO). En aquest sentit, tal i com s’ha
esmentat anteriorment, per motius
de seguretat de l’obra no es van
poder unir el sondeig 1 i la rasa 2,
que hagués permès documentar
aquest angle i un possible contacte
en aquest punt amb un altre mur,

Part inferior de l’UE-1.115 i nivell de
formació natural a l’interior del pou

Vista general del sector 3, amb els murs
UE-1.115 i 1.405
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que aniria en perpendicular a aquest (SO-NE) i seguiria des d’aquest angle en
direcció SO17. Pel que fa a aquest mur perpendicular, cal destacar que no se n’han
documentat restes o indicis ni a l’àrea excavada ni als seus límits. Així mateix,
aquest mur discorreria per la zona on s’han documentat (de manera parcial) dos
retalls circulars (UE-1.120 i 1.124) al nivell de formació natural, que es presenten
més endavant.

A partir de les seves característiques constructives, dimensions i posició
estratigràfica, el mur UE-1.115 (així com el mur UE-1.405/605/804) s’hauria
bastit en època romana imperial, probablement en el moment de la fundació de
Barcino (a partir del finals del segle IdC). Cal recordar que en el conjunt de la ciutat
romana, l’espai intervingut se situava a la zona del forum, a poca distància al nord
del punt on s’hi situava el temple d’August. La relació del mur amb la crosta calcària,
corresponent al Mons Taber, juntament amb el desnivell que definia aquesta a
partir del mur indicaria que l’UE-1.115 i l’UE-1.405/605/804 funcionarien com a
murs de terrassa destinada a salvar aquest desnivell. D’aquesta manera, les UE-
1.115 i 1.405/605/804 actuarien com a tancament de la terrassa superior del
forum, on s’hi va edificar el temple en època agustiniana.

El mur 1.115 i la terrassa que definia
haurien estat desmuntats i
amortitzats al segle V-VI, en el
moment en què el forum hauria
perdut la seva funcionalitat com a
centre de poder administratiu i
religiós de la ciutat. En aquest
sentit, s’ha documentat el
trencament UE-1.109, que es
correspon al desmuntatge del mur
i del contacte d’aquest amb els
nivells que se li lliurarien pel SO. El
darrer dels nivells documentats
associats amb l’ús del mur (UE-

1.103) mostra una cronologia de formació dels segles V-VI. En el mateix sentit,
els rebliments associats amb l’amortització de la terrassa, de manera especial
l’UE-1.132 (documentada a les cotes inferiors de la present intervenció), mostren
també una cronologia ubicada entre els mateixos segles. Tot i que la nostra proposta
cronològica la situem en aquest moment, cal recordar que els nivells associats a
una possible cronologia més avançada respecte el darrer nivell d’ús de l’UE-1.115
s’haurien perdut en el moment dels rebaixos al subsòl del segle XIX.

Perfil del trencament UE-1.109
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L’amortització de la terrassa existent hauria suposat una regularització del terreny
en aquest punt superior del Mons Taber. A partir d’aquest moment, a la zona del
forum s’haurien començat a construir nous edificis i a aprofitar alguns dels existents,
amb una funcionalitat fora de l’àmbit de poder. Els murs de cronologia tardo antiga
documentats al sector 1 (UE-2.200, 2.110 i 2.127) confirmarien la construcció
de noves edificacions en aquest període. En relació a aquests murs localitzats al
sector 1, s’haurien construït al damunt dels rebliments associats a l’amortització
de la terrassa definida pels murs UE-1.115 i 1.405/605/804. A nivell cronològic la
construcció dels murs UE-2.110 i 2.127 (cronològicament anteriors a l’UE-2.200)
s’ha situat vers els segles V-VI i coincidirien amb la proposta cronològica del moment
de l’amortització de la terrassa, el desmuntatge del seu mur i la regularització del
desnivell.

Les bases dels murs de la terrassa imperial i els de cronologia tardo antiga se
situaven a una cota similar. En aquest sentit, la cota final del mur UE-1.115 (i la del
nivell de «calitxe» de formació natural on es recolzava) se situava a 12’54m snm;
pel que fa a les bases dels murs UE-2.110 i 2.127 (al sector 3) estaven a 12’50m
snm i 12’45m snm respectivament. El fet que tant la base del mur de terrassa
imperial com els dels murs tardo antics se situessin a una cota similar ens podria
indicar que a l’espai que hi ha entre aquests murs (15’75m en línia recta) s’hi
ubicaria un altre desnivell del nivell natural, que podria definir una altra terrassa o
bé se salvaria la diferència amb la mateixa pendent del terreny natural.

A banda de la cota de localització de les bases dels murs, apuntem també aquesta
possibilitat al constatar que els murs UE-2.110 i 2.127 es recolzaven al damunt
dels estrats de rebliment associats amb la regularització del terreny i la possible
amortització d’aquesta terrassa. Els nivells d’ús associats al moment en què el
mur UE-1.115 i la terrassa que definia ja haurien estat amortitzats (a partir del
segle VI) no s’han conservat, ja que haurien quedat afectats pels rebaixos efectuats
a l’espai al segle XIX. Pel que fa als nivells associats amb els murs UE-2.110 i
2.127, tal i com es presenta en relació al sector 1 se situaven per sota de la cota
d’afectació dels mateixos rebaixos. Aquest fet, juntament amb la similitud de la
cota de localització de la base del mur de terrassa imperial (UE-1.115) respecte la
dels murs tardo antics del sector 1 ens indicaria que si bé al segle VI s’haurien
amortitzat les terrasses existents, a les noves edificacions bastides a partir d’aquest
moment s’hauria mantingut el desnivell definit pel Mons Taber. Aquest desnivell
podria haver existit, com es veu encara en la trama urbana actual, fins al moment
de la construcció de l’edifici actual (a mitjans del segle XIX) en què es va dur a
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terme un rebaix general a tot l’espai (que hauria afectat els nivells i estructures
medievals i moderns), per regularitzar el nivell de circulació de l’edifici.

A nivell d’excavació, l’estratigrafia documentada per sota de l’UE-1.101 era diferent
al SO i NE respecte el mur UE-1.115 (plànols 20,21: seccions). En aquest sentit,
els nivells localitzats al SO del mur es corresponien als estrats associats amb el
seu ús, mentre que els ubicats al NE serien els rebliments del moment de la seva
amortització. Pel que fa a la zona SO, per sota de l’UE-1.101 s’ha documentat un
nivell de terra argilosa, bastant compactada i de tonalitats marró-vermell, que ha
estat identificat com a UE-1.103. S’ha localitzat a 7-9cm (14’47m snm) respecte
la cota inicial de la intervenció i tenia un gruix de 18-22cm. La seva compactació
indicaria que es correspondria a un nivell de circulació, format per un paviment de

terra piconada. A nivell estratigràfic, l’UE-1.103
es lliurava a les restes del possible mur UE-1.102
(que es presenta més endavant) i molt
probablement també es lliuraria al mur UE-1.115.
El contacte entre el mur i l’estrat va quedar
afectat en el moment del desmuntatge de l’UE-
1.115, tal i com ho mostra el retall UE-1.109.
L’excavació de l’UE-1.103 ha permès recuperar
materials ceràmics de cronologia romana
(juntament amb ceràmiques comunes d’època
indeterminada), amb un nombre més elevat de
fragments d’àmfora africana. En relació als
materials, cal destacar la presència d’un fragment
de ceràmica sigil·lada clara D (del nord d’Àfrica)
forma Hayes 91, que mostra una cronologia del
segle VdC; juntament amb aquest fragment s’ha
recuperat un fragment d’àmfora africana, que

es podria correspondre a una possible forma Leay LVI (d’entre el 500-550dC). La
recuperació d’aquests materials, especialment la sigil·lada africana, ens indiquen
una cronologia de formació de l’UE-1.103 entre el segle V-VI.

Per sota de l’UE-1.103 s’ha documentat l’UE-1.104, que es corresponia a un nivell
de terra argilosa, bastant compactada i de color gris i marró fosc. S’ha documentat
a 24-30cm (14’18m snm) respecte l’inici de la intervenció i tenia una potència de
10-18cm. A nivell estratigràfic, l’UE-1.104 presentava la mateixa relació amb l’UE-
1.102 i amb l’UE-1.115 que l’UE-1.103 (lliurant-se a l’UE-1.102 i amb el contacte
amb l’UE-1.115 tallat per l’UE-1.109). La compactació d’aquest estrat indicaria

UE-1.103
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que també hauria funcionat com a paviment de terra piconada. Els materials que
ha aportat l’excavació d’aquest estrat es corresponen a ceràmica romana (comuna
i comuna africana de cuina, llàntia africana i
àmfora oriental i africana). A partir d’aquests
materials i de manera especial per la seva posició
estratigràfica, ubiquem la formació de l’UE-1.104
entre els segles V-VI.

Un cop retirada l’UE-1.104 s’ha localitzat l’UE-
1.114, que el definia un estrat de terra argilosa,
de tonalitats marró fosc, bastant compactat i
amb acumulacions de cendres i de carbons. Se
situava a 40-44cm (14’11m snm) respecte la
cota inicial de l’excavació i tenia un gruix de 4-
8cm. La relació estratigràfica entre l’UE-1.114 i
les UE-1.102 i 1.115 era la mateixa que la
presentada en relació a les UE-1.103 i 1.104. La
seva compactació indicaria també la seva
possible funcionalitat com a paviment de terra
piconada. Pel que fa als materials recuperats durant la seva excavació, es
corresponien a les mateixes tipologies que les de l’UE-1.104, amb una major
proporció d’àmfora oriental. La cronologia de la formació de l’UE-1.114 la situen,
pels materials i la seva posició estratigràfica entre els segles V-VI.

La ubicació cronològica de les UE-1.103, 1.104 i 1.114 s’ha determinat també (a
més del ja comentat) a partir de la seva posició estratigràfica respecte les restes
d’un possible mur localitzat per sota del mur UE-1.106. Tal i com s’ha esmentat,

aquests estrats es lliuraven a l’UE-
1.102, que estava formada per 1-2
filades de pedres sense treballar,
disposades de manera irregular i amb
un possible lligam d’argila. La
documentació de l’UE-1.102 s’ha dut
a terme de manera parcial, ja que
aniria més enllà del límit NE de la
parcel·la. La direcció que definia el
possible mur era SE-NO i se n’ha
documentat una llargada de 1m i una
alçada de 20-30cm; la seva amplada
localitzada era de 12-30cm, amb

UE-1.114

UE-1.102, per sota de l’UE-1.106
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més amplada a la filada inferior que podria funcionar com a base. Inicialment ens
vam plantejar que l’UE-1.102 es correspongués a la possible fonamentació del
mur UE-1.106. Aquesta possibilitat va ser descartada, al constatar per una banda
la diferència de factura constructiva entre les dues i, per una altra, a partir del fet
que l’UE-1.106 no recolzava directament al damunt de l’UE-1.102 ni aquest
continuava en tota l’extensió del primer. Així mateix, la relació estratigràfica respecte
els estrats presentats anteriorment indicaria una ubicació cronològica vinculada
als mateixos.

Les característiques i posició estratigràfica de l’UE-1.102 ens fan considerar que
es correspondria a un possible mur bastit vers el segle V-VI. Com s’ha presentat
anteriorment, les UE-1.103, 1.104, 1,114 i 1.119 funcionarien amb el mur de
terrassa superior del forum, UE-1.115. A partir del desplaçament del centre de
poder religiós i administratiu de la ciutat cap a la zona episcopal (a l’est) que es va
anar produint a partir del segle IVdC, l’espai del forum es va anar ocupant amb
noves edificacions, si bé es desconeix què hauria passat amb el temple. La
construcció del possible mur UE-1.102 podria estar associada amb alguna edificació
o estructura bastida en aquest moment, tot i que les seves característiques
constructives mostrarien poca entitat de la mateixa. Probablement l’UE-1.102 es
lliuraria al mur de terrassa UE-1.115 (tal i com passava amb els estrats esmentats)
si bé aquest contacte s’hauria perdut en el moment del desmuntatge del mur

(vers el segle VI). En qualsevol cas, l’existència
d’aquesta possible estructura ens indicaria que
en el moment inicial de l’ocupació del forum com
a àrea sense caràcter religiós ni administratiu (al
segle IV), el mur UE-1.115 encara estaria en ús i
possiblement es mantindria el desnivell de la
terrassa superior. A partir del segle VI es
regularitzaria el desnivell de la terrassa superior i
es desmuntaria el seu mur.

L’UE-1.102 s’assentava al damunt de l’UE-1.119,
que estava cobert per l’UE-1.114. L’UE-1.119 la
definia un nivell de terra argilosa, de tonalitats
marró fosc, bastant compactada i amb restes de
morter de calç i carbonat de calci. S’ha
documentat a 49cm (14’07m snm) respecte l’inici
de la intervenció  i tenia un gruix de 3-7cm. Els

pocs materials recuperats durant la seva excavació eren de cronologia romana
(àmfora africana i comuna oxidada), si bé són poc indicatius de cara a mostrar

UE-1.119



Gemma Caballé Crivillés. ARCS Patrimoni Cultural   78

una cronologia específica en aquest període. Per la seva posició estratigràfica,
seria un nivell anterior a l’UE-1.102, que podria haver funcionat com a preparació
del paviment instal·lat a la zona de l’entorn del temple d’August durant el seu ús
(entre el segles I-IIIdC). D’aquest paviment en desconeixem les seves
característiques, ja que no se n’han documentat restes o indicis. Hi hauria també
la possibilitat que l’UE-1.119 hagués funcionat com a nivell de circulació en un
darrer moment de l’ús de l’espai del fòrum, al segle III-IV.

Per sota de l’UE-1.119 s’ha documentat el nivell de carbonat de calci de formació
natural, conegut també com a «calitxe». S’ha localitzat a 52-54cm (14m snm)
respecte la cota inicial de la
intervenció. Aquest estrat ha estat
rebaixat en un punt, arran del mur
UE-1.115, per constatar les seves
característiques i les de la cara SO
del mur. Tal i com s’ha esmentat,
a nivell estratigràfic la construcció
de l’UE-1.115 hauria suposat un
retall al perfil de l’UE-1.111, que
ha estat identificat com a UE-
1.135; als límits del retall s’hi
lliurava el mur. Així mateix, en el
moment del desmuntatge del mur
(unitat negativa UE-1.109)
s’hauria també retirat la part superior del contacte entre el mur i el nivell de carbonat.
A la rasa 2 aquest nivell de formació natural també ha estat localitzat i ha estat
identificat com a UE-1.406.

L’UE-1.111 tenia dos retalls circulars (UE-1.120 i 1.124), que han estat documentats
parcialment al SE del sondeig. La localització d’aquests retalls ha motivat que
s’ampliés l’excavació del sondeig en aquest punt, en direcció SE, per poder
documentar la major part del seu perímetre. La relació estratigràfica entre els dos
retalls indicaria que inicialment s’hauria definit l’UE-1.120 i posteriorment l’UE-
1.124, ja que aquest darrer trencament tallava el rebliment de l’extrem oest del
primer. L’UE-1.120 se situava al SO, amb el seu extrem sud que anava més enllà
del límit del sondeig. El seu diàmetre era de 1m, amb les seves parets que anaven
tancant en direcció a la zona central, que tenia un fons pla, de 70cm de diàmetre;
la seva alçada era de 23cm. L’interior del retall estava reblert per un nivell de terra
marró fosc, poc compactada i amb pedres de mida petita i mitjana, que ha estat
identificat com a UE-1.121.

UE-1.111
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L’extrem SE de l’UE-1.120 i del seu
rebliment (UE-1.121) estaven
tallats per l’UE-1.124. Aquest retall
tenia unes dimensions més
reduïdes respecte l’UE-1.120
(58cm de diàmetre), si bé la seva
profunditat era lleugerament
superior (28cm). Part del la zona
SE del retall se situava més enllà
del límit del sondeig. A l’interior de
l’UE-1.124 s’ha documentat l’UE-
1.125, que estava formada per un
estrat de terra poc compactada,

de color marró fosc i amb pedres de petites dimensions. Els materials recuperats
a l’interior dels rebliments dels dos retalls es corresponien a ceràmica de cronologia
romana (comuna africana de cuina, àmfora africana i oriental

Per la seva posició estratigràfica, considerem que els retalls UE-1.120 i 1.124
s’haurien dut a terme en un moment anterior a la formació de l’UE-1.119. Al no
documentar restes del nivell d’ús de l’espai en època imperial, desconeixem la
relació cronològica entre aquests retalls i el moment de la construcció del temple i
el mur de terrassa UE-1.115. Tan sols a partir de la seva relació estratigràfica amb
l’UE-1.119 (que cobria els retalls i els seus rebliments) podem determinar que
aquest estrat seria posterior a l’amortització de les UE-1.120 i 1.124. Pel que fa a
la seva possible funcionalitat, la
poca profunditat dels retalls ha fet
descartar l’opció que es
corresponguessin a sitges o a
algun altre element
d’emmagatzematge. Les seves
característiques, amb una planta i
secció ben definides, indicarien que
estarien destinats a un ús específic,
com ara base d’algun element o
bé com a cubeta. En qualsevol cas,
no serien retalls vinculats a
l’extracció de carbonat de calç.

Retalls UE-1.120 i 1.124, amb els seus rebliments

Retalls UE-1.120 i 1.124
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Tal i com s’ha esmentat anteriorment, el mur UE-1.115 i el seu contacte amb els
nivells que se li lliurarien (UE-1.103, 1.104, 1.114, 1.119) i amb el nivell natural
(UE-1.111) van ser desmuntats (negativa UE-1.109). Cal recordar que l’UE-1.115
funcionava com a mur de terrassa, a qui se li lliuraven aquests diferents estrats
per la seva cara SO, mentre que la cara NE desmuntada per l’UE-1.109 seria la
part vista del mur, sense cap nivell que se li lliurés en aquestes cotes (durant l’ús
de la terrassa). El trencament UE-1.109 hauria afectat a tota l’extensió de la
planta del mur localitzada en el sondeig, fins a la cota 13’70-13’79m snm; la seva
cara SO definia un perfil obert, amb una amplada respecte la cara interior del mur
que anava dels 5-10cm en el punt de contacte d’aquest amb el nivell natural (UE-
1.111) fins a 34cm a la cota superior localitzada del trencament (on tallava l’UE-
1.103).

Un cop efectuat el desmuntatge UE-1.109 es va reblir el trencament i la diferència
de nivell corresponent a la terrassa que definia l’UE-1.115. Aquesta dada s’apunta
a partir del fet que els estrats que
reblien el trencament estaven en
contacte amb els que amortitzaven
les cotes superiors del desnivell. El
primer dels nivells vinculats amb el
rebliment del trencament es
corresponia a l’UE-1.110 i s’ha
documentat per sota de l’UE-1.101.
Estava formada per un estrat de
terra molt argilosa, de tonalitats
marró fosc i verd. La seva cota de
localització se situava a 8cm (a
14’45m snm) respecte l’inici de la
intervenció i tenia un gruix de
37cm. La tonalitat i textura de l’UE-1.110 indicaria que la procedència de la terra
que hauria format l’estrat estaria possiblement associada amb algun punt de
recollida o circulació de residus. Els materials recuperats durant la seva excavació
es corresponien a ceràmica de  cronologia romana.

A nivell de cotes, l’UE-1.110 funcionaria amb l’UE-1.123, que ha estat localitzat a
la zona NE del sondeig, per sota de l’UE-1.101. Val a dir que el contacte entre les
UE-1.110 i 1.123 va quedar tallat pels trencaments UE-1.107 i 1.113 associats a
la construcció dels murs UE-1.105 i 1.112 respectivament i que es presenten més
endavant. L’UE-1.123 la definia un nivell de terra argilosa, de tonalitats vermelles i
amb nòduls de morter de calç. La seva cota superior era la mateixa que la de l’UE-

Perfil SE de l’UE-1.109 i els seus rebliments
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1.110 (14’45m snm) i tenia una potència de 26cm. Per la seva ubicació, l’UE-
1.123 rebliria la zona corresponent al desnivell de la terrassa que definia el mur
UE-1.115. El gruix superior de l’UE-1.110 indicaria que probablement l’UE-1.123
se li lliuraria. A nivell de materials, l’excavació d’aquest estrat ha aportat ceràmica
de cronologia romana (àmfora oriental i africana i ceràmica comuna).

Per sota de l’UE-1.110 s’ha localitzat l’UE-1.117, que estava formada per un nivell
de terra argilosa, de tonalitats marró i amb nòduls de morter de calç. S’ha
documentat a 43cm (14’14m snm) respecte la cota inicial de l’excavació  i tenia
una potència de 37cm. L’UE-1.117 estaria en contacte amb l’UE-1.129, que estava

coberta per l’UE-1.123. Aquest
estrat el definia un nivell de terra
argilosa, de tonalitats marró fosc i
amb restes de morter de calç. La
seva cota inicial se situava a 37cm
(14’10m snm) respecte l’inici de
la intervenció, amb un gruix de
30cm. A nivell estratigràfic, l’UE-
1.129 es lliurava a l’UE-1.117 i
possiblement també a les cotes
inferiors de l’UE-1.110; aquesta
opció i el contacte superior
respecte l’UE-1.117 no s’han pogut

constatar pels retalls UE-1.108 i 1.113 (que afectava les cotes superiors de l’UE-
1.129). A nivell de materials, les UE-1.117 i 1.129 han aportats materials ceràmics
de cronologia romana (àmfora africana i oriental, comuna africana de cuina i
sigil·lada africana).

L’UE-1.117 cobria un nivell de terra argilosa, de tonalitats marró fosc i amb
acumulacions de morter de calç, que ha estat identificat com a UE-1.118. Ha
estat localitzat a 77cm (13’76m snm) respecte l’inici de la intervenció i tenia un
gruix de 10-12cm. L’UE-1.118 cobria el mur UE-1.115 i seria el primer dels estrats
que rebliria el trencament associat amb el seu desmuntatge (UE-1.109). Els materials
recuperats durant la seva excavació es corresponen també a ceràmica de cronologia
romana. A les UE-1.118 i 1.117 (a les seves cotes inferiors) se’ls lliurava l’UE-
1.131, que s’ha documentat per sota de l’UE-1.129. L’UE-1.131 estava formada
per un estrat de terra sorrenca, de tonalitats ocres i marró i amb petits fragments
de morter de calç. L’UE-1.131 es lliurava i cobria l’extrem de la cara NO del mur
UE-1.115 i era solidari estratigràficament amb l’UE-1.130. Aquest estrat s’ha
documentat a l’angle NE del sondeig (entre el límit d’aquest i el mur del pou baix

UE-1.117 i 1.129
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medieval UE-1.133). Els dos estrats han estat diferenciats per les seves
característiques ben diferenciades, ja que l’UE-1.130 estava definida per un nivell
de terra argilosa, de tonalitats vermelles i bastant compactada.

Pel que fa als materials aportats per les UE-1.130 i 1.131, presentaven la mateixa
cronologia que els anteriors rebliments presentats. Cal destacar la recuperació a
l’UE-1.131 de quatre fragments de ceràmica sigil·lada africana D (possibles Hayes
103A), que mostren una cronologia entre els anys 500-575. Aquesta ceràmica
ens indicaria una formació d’aquests estrats i una cronologia general del
desmuntatge del mur UE-1.115 i del rebliment de la terrassa amb la que funcionava
que se situaria al segle VI.

Per sota de les UE-1.130 i 1.131
s’ha localitzat l’UE-1.132, que
estava formada per un nivell de
terra argilosa, de tonalitats
marró i bastant compactada.
S’Ha localitzat a 93cm (13’07m
snm) respecte l’inici de la
intervenció i se n’ha excavat una
potència de 37cm. En aquest
estrat s’ha finalitzat l’excavació
del sondeig en aquest punt, si
bé aquest continuava per sota
de la cota final de l’excavació. A
nivell estratigràfic, l’UE-1.132 es
lliurava a la cara NE del mur UE-1.115. Dels materials recuperats durant l’excavació
d’aquest estrat cal remarcar tres fragments de ceràmica sigil·lada africana D (Hayes
94), que mostren una cronologia entre els anys 400-550. La cronologia aportada
per aquests materials, juntament amb la dels materials associats amb l’UE-1.131,
indicarien una formació de l’estrat i, per tant, del rebliment de la terrassa definida
pel mur UE-1.115 al segle VI.

Tal i com s’ha esmentat en relació a les UE-1.110, 1.123, 1.117 i 1.129, part
d’aquests estrats i el contacte entre ells van quedar afectats per dos trencaments,
UE-1.107 i 1.113. El primer dels trencaments UE-1.107 s’ha localitzat a la zona
central NO del sondeig. La seva planta era rectangular i tenia una direcció NO-SE i
continuava més enllà del límit SE del sondeig; tenia una amplada de 70cm a les
cotes superiors i 40cm a les inferiors i una alçada de 50cm. A nivell estratigràfic,

UE-1.132
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l’UE-1.107 estava cobert per l’UE-1.101 i tallava les UE-1.110, 1.123, 1.129 i
part de l’UE-1.117. A l’interior d’aquest retall s’hi situava el mur UE-1.105, fet que
indicaria que l’UE-1.107 es corresponia a la seva rasa de fonamentació.

El mur UE-1.105 estava bastit
amb maons (de 15x30cm),
disposats de manera regular i
lligats amb abundant morter de
calç de tonalitats blanquinoses
(plànol 09: planta; plànols 20, 21:
seccions). La seva direcció era
NO-SE i, igual que l’UE-1.107
continuava més enllà del límit SE
del sondeig, mentre que pel NO
es lliurava al mur UE-1.116. Se
n’ha documentat una llargada de
1’54cm, una alçada màxima de

47cm i tenia una amplada de 33cm. La cara NE del mur es lliurava al límit de l’UE-
1.107, mentre que pel SO, un cop edificat el mur es va acabar de reblir la seva
rasa de fonamentació mitjançant l’UE-1.108. Aquest estrat estava format per un
nivell de terra sorrenca de tonalitats blanquinoses i abundants fragments de material
de construcció (maons i restes de morter de calç). Per les seves característiques
constructives i posició estratigràfica, el mur UE-1.105 s’hauria bastit vers el segle
XIX, en un moment previ a la construcció de l’edifici actual o bé durant l’execució
de la mateixa. En qualsevol cas, seria anterior al paviment UE-1.100, ja que el
rebliment anterior a aquest (UE-1.101) el cobria.

L’UE-1.107 tallaria també l’altre dels trencaments, UE-1.113, que se situava al NO
respecte el primer. L’UE-1.113 estava igualment cobert per l’UE-1.101 i presentava
la mateixa direcció NO-SE que l’UE-1.107. El seu límit NE tallava l’UE-1.123 i les
cotes superiors de l’UE-1.129, mentre que pel SO estava tallat per l’UE-1.107. Se
n’ha documentat una amplada de 37cm i una llargada de 50cm i continuaria més
enllà del límit SE del sondeig. La seva alçada era de 36cm, amb la seva cota
inferior que situava a 14’46m snm. L’UE-1.113 funcionaria com a rasa de
fonamentació d’un possible mur, UE-1.112, del qual tan sols se n’ha documentat
una filada de la seva cara NE (plànol 10: planta; plànol 21: secció). Aquest estava
bastit amb pedres lleugerament escairades, disposades regularment i lligades amb
argila. Se n’ha documentat una amplada de 31cm i una llargada de 50cm (continuant
també més enllà del limit SE del sondeig); la cara SO del mur hauria quedat tallada
per l’UE-1.107. Un cop edificat l’UE-1.112 es va acabar de reblir el retall mitjançant

UE-1.105
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l’UE-1.122, que estava formada
per un nivell de terra argilosa, poc
compactada i de tonalitats marró.
Els pocs materials recuperats es
corresponen a ceràmica de
cronologia romana (àmfora
africana i ceràmica reduïda). Per la
seva posició estratigràfica i factura
constructiva, situem la construcció
de l’UE-1.112 en un moment
posterior al segle VI (vers els
segles VIII-IX), quan ja s’haurien
format els rebliments associats a
l’amortització del a terrassa
definida pel mur UE-1.115.

Al seu extrem NO el trencament UE-1.113 era solidari estratigràficament amb un
altre trencament, UE-1.126. Aquest discorria en perpendicular respecte el primer
(amb una direcció SO-NE) i tallava també les UE-1.123 i 1.129. Se n’ha documentat
una llargada de 40cm i una amplada de 25cm, ja que la major part del retall va
quedar afectat per la construcció del pou baix medieval (trencament UE-1.128). A
l’interior de l’UE-1.126 s’hi situaria també un possible mur, del qual no se n’han
conservat restes o indicis i que s’hauria desmuntat en el moment de la construcció

del pou. El que sí s’ha documentat
ha estat el rebliment que acabaria
de reblir l’UE-1.126, un cop
edificat el mur. Aquest rebliment,
UE-1127, estava format per un
nivell de terra argilosa, de
tonalitats marró fosc i amb una
alta proporció de pedres de mida
petita (sense cap disposició). A
partir de la seva posició
estratigràfica, ubiquem la
cronologia de l’UE-1.127 en el
mateix moment que l’UE-1.113
i el mur UE-1.112 (segles VIII-
IX).

UE-1.112, un cop desmuntat l’UE-1.105

Trencaments UE-1.113 i 1.126, un cop
desmuntat l’UE-1.112
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A nivell constructiu, el mur UE-1.112 tindria una factura similar al mur UE-1.102
documentat a la zona oest d’aquest sondeig. En aquest sentit, ambdós murs
presentarien un lligam d’argila, si bé possiblement la disposició de les pedres que
formaven l’UE-1.112 podria ser regular i aquestes estarien escairades (tot i la
parcialitat de la documentació d’aquest mur). Aquests fets, juntament amb la
posició estratigràfica diferenciada dels dos murs (en relació als estrats de rebliment
abans presentats) ha fet descartar una possible contemporaneïtat dels dos a
nivell cronològic. Pel que fa a l’altre mur lligat amb argila, UE-2.108, que ha estat
documentat al sector 1, la seva factura constructiva a nivell de disposició poc
regular de les pedres seria similar a l’UE-1.102, si bé algunes pedres que configuraven
el mur estaven lleugerament escairades com el mur UE-1.112 (en ambdós casos
podrien haver estat aprofitades de murs o estructures anteriors). En relació als
murs UE-1.112 i 2.108 és a nivell estratigràfic on es diferenciarien entre ells, ja
que l’UE-2.108 s’assentava al damunt d’un mur que es recolzava en uns rebliments
similars als que l’UE-1.112 tallaria. Per aquest fet, a tall d’hipòtesi, consideraríem
que a nivell cronològic l’UE-1.112 podria ser anterior (dels segles VIII-IX) respecte
l’UE-2.108 (dels segles IX-X), tot i que podrien haver coexistit vers el segle IX.

2.3.2. Rasa 1

La rasa 1 s’ha efectuat a la zona est de l’espai, a poca distància del seu tancament
NE. Tenia una direcció era NO-SE i anava des del mur de tancament NO (on s’hi
ubicava la porta d’accés al sector 4) al SE (on hi havia la porta que comunicava
amb el sector 2), amb una llargada de 3’06m, una amplada de 50cm i una
profunditat de 40-60cm (plànol 8, 9: planta). L’objectiu de la rasa era el pas de
serveis de l’edifici.

El primer dels estrats localitzats es
corresponia al nivell de circulació del
moment de l’excavació de la rasa,
UE-1.301. Aquest estava format
per un paviment de cairons (de
25x25cm), disposats a junt seguit
i que s’assentaven al damunt d’un
nivell de morter de calç, que alhora
actuava de lligam dels cairons. L’UE-
1.301 se situava a 14’54m snm i
es corresponia al paviment UE- Inici de l’excavació de la rasa 1
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1.100 del sondeig 1. Aquest paviment s’hauria definit al segle XIX, possiblement
en el moment de la construcció de l’edifici actual.

Per sota de l’UE-1.301 s’ha documentat l’UE-1.305, que estava formada per un
nivell de terra de textura i tonalitats poc homogènia i bastant compactada. Se
situava a 5cm (14’49m snm) respecte l’inici de la intervenció  i tenia un gruix de 4-
7cm. Per les seves característiques i posició estratigràfica (es lliurava als murs de
tancament de l’espai) es correspondria al mateix rebliment que les UE-1.101 i

1.401, del sondeig 1 i rasa 2 respectivament,
que funcionaven com a rebliment previ a la
instal·lació del paviment de cairons UE-1.301 i
1.101. El moment de la seva formació se situa,
igual que el paviment, al segle XIX.

L’UE-1.305 cobria un nivell de terra argilosa, de
tonalitats marró-vermell i bastant compactada,
que ha estat identificada com a UE-1.302.
Aquest estrat se situava a 10-12cm (14’42m
snm) respecte la cota inicial de la rasa i en aquest
estrat s’ha finalitzat l’excavació, amb una
potència excavada d’aquest estrat de 45cm (fins
a 13’93m snm). Durant l’excavació de l’UE-
1.302 s’ha recuperat ceràmica de cronologia
romana (àmfora africana i ceràmica comuna).
Aquest fet i de manera especial per la seva posició

estratigràfica considerem que l’UE-1.302 podria correspondre’s als mateixos
rebliments documentats al sondeig 1 (UE-1.123 i 1.129) i a la rasa 2 (UE-1.404),
associats al moment de l’amortització de la terrassa del forum imperial definida
pel mur UE-1.115 i 1.405 (del sondeig 1 i rasa 2). L’amortització de la terrassa
s’hauria dut a terme al segle VI.

L’UE-1.305 presentava dos trencaments vinculats a construccions bastides al segle
XIX, en el moment de la construcció de l’edifici actual. A l’extrem SE de la rasa s’ha
localitzat l’UE-1.306, que també tallava l’extrem NE del mur UE-1.408 (de la rasa
2). Aquest trencament tenia una amplada (NO-SE) de 20-30cm i la llargada
documentada del trencament es corresponia a l’amplada de la rasa (50cm). A
l’interior de l’UE-1.306 s’hi va edificar la fonamentació del mur de tancament SE
de l’espai, on definia la porta d’accés al sector 2 (al SE de la rasa) i l’obertura de
l’espai cap al SO (on s’ha dut a terme la rasa 2). Aquesta fonamentació (UE-
1.307) estava bastida mitjançant maons, disposats de manera regular i lligats

UE-1.302
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amb abundant morter de calç de tonalitats
blanquinoses i tenia una amplada de 14cm. Un
cop edificat l’UE-1.307 es va acabar de reblir la
rasa UE-1.306 mitjançant l’UE-1.308. Aquest
rebliment estava format per un nivell de terra de
tonalitats marró fosc, poc compactada i amb
fragments de maons i restes de morter de calç.

L’altre trencament a l’UE-1.305 s’ha documentat
a la zona central i NO de la rasa i s’ha identificat
com a UE-1.309. Tenia una planta en forma de
«L» i al seu interior s’hi van edificar les UE-1.303
i 1.304 (plànol 9: planta). L’interior l’UE-1.309
estava reblert totalment per les dues estructures.
Ambdues estaven bastides amb maons, disposats
de manera regular i lligats amb abundant morter
de calç. S’han localitzat a 31-37cm (14’17-14’23m snm) respecte l’inici de la
intervenció i continuaven per sota de la cota final de la rasa.

La direcció de l’UE-1.303 era NO-SE, tenia una llargada de 1’28m i se n’ha
documentat una amplada de 32cm, ja que continuava més enllà del límit NE de la
rasa. Al seu extrem NO l’UE-1.303 es lliurava a la fonamentació del mur de
tancament NO de l’espai, mentre que pel SE era solidari estratigràficament amb
l’UE-1.304, amb la que definien un angle en direcció NO. L’UE-1.304 presentava

una direcció NE-SO i continuava més enllà del
límit de la rasa en aquesta direcció. La llargada
documentada de l’estructura ha estat de 50cm
(l’amplada de la rasa) i la seva amplada era de
34cm. Per les seves característiques i posició
estratigràfica, possiblement les estructures UE-
1.303 i 1.304 haurien estat bastides al segle
XIX, en el moment de la construcció de l’edifici.
A nivell de funcionalitat, considerem que podrien
estar associades amb alguna canalització de
desguàs, de la qual la part que s’ha documentat
seria la seva coberta. Hi hauria també la
possibilitat que es tractessin de les
fonamentacions de dos murs, que finalment no
s’haurien edificat (o bé serien anteriors al

Trencament UE.1.306

UE-1.303 i 1.304
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paviment UE-1.301). La rasa ha finalitzat a la cota de localització de les UE-1.303
i 1.304, fet que ha suposat que no quedessin afectades pel rebaix i també que no
es pogués constatar la seva possible funcionalitat com a claveguera.

2.3.3. Rasa 2

La rasa 2 s’ha dut a terme al SO del sector, en el punt en què aquest defineix un
petit espai en direcció sud. Tenia una direcció SO-NE i l’objectiu de la seva excavació
ha estat el pas de serveis de l’edifici. La rasa se situava als dos angles de tancament
SE del sector, que definien una ampliació de l’espai cap al SE (plànol 8: planta). La

seva llargada era de 2’64m i l’amplada inicial de
50cm, si bé a partir dels resultats de la seva
excavació s’ha ampliat fins 78-90cm (al seu
extrem SO); els resultats de la rasa també han
fet ampliar seva la profunditat, ja que inicialment
estava previst que fos de 45cm i finalment s’ha
arribat als 70cm. Al sud de l’extrem SO de la
rasa l’any 2008 s’hi va efectuar un sondeig (cata
800), que ja havia estat reblert. A l’efectuar-se
la rasa just al nord respecte la cata anterior,
aquesta no ha estat oberta. L’estructura UE-
803 documentada en aquesta intervenció, que
es corresponia a una claveguera de maons,
actuava com a límit SO de la rasa. En la present
intervenció, l’UE-803 ha estat identificada com
a UE-1.407.

Pel que fa a l’excavació de la rasa 2, el primer dels estrats documentats, UE-
1.400, estava format per un nivell de terra de textura poc homogènia, de tonalitats
diverses i bastant compactada. L’UE-1.400 definia el nivell de circulació del moment
de l’inici de la intervenció i se situava a la mateixa cota (14’55m snm) que el
paviment de cairons UE-1.100 del sondeig 1 i UE-1.300 de la rasa 1; tenia un
gruix de 5cm. D’aquesta manera, possiblement l’UE-1.400 es correspondria al
nivell de rebliment associat amb el moment de la retirada dels cairons que se
situarien en aquest punt. La seva formació se situaria entre el segles XIX-XX,
moment en què podria haver estat retirat el paviment, i el segle XXI, quan es va
dur a terme el primer rebaix general de l’obra fins a arribar al nivell de circulació del

Inici de la rasa 2
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segle XIX; en qualsevol dels dos casos l’UE-1.400 estaria reparant la manca del
paviment de cairons.

L’UE-1.400 cobria un estrat de terra sorrenca, de tonalitats grises i compactada,
que ha estat identificat com a UE-1.401. S’ha documentat a 6cm (14’45m snm)
respecte l’inici de la intervenció i tenia una potència de 4-7cm. Per les seves
característiques i posició estratigràfica, l’UE-1.401 es correspondria al rebliment
previ a la instal·lació del paviment de cairons (ja desmuntat en aquest punt) i seria
el mateix estrat que les UE-1.101 del sondeig 1 i UE-1.305 de la rasa 1. La seva
formació se situaria cronològicament al segle XIX.

Per sota de l’UE-1.401 s’ha documentat l’UE-1.403, que estava formada per un
nivell de terra sorrenca, de tonalitats marró fosc i amb restes de morter de calç.
S’ha localitzat a 8-10cm (14’42m snm) respecte l’inici de la intervenció i tenia un
gruix de 57cm. Per les seves característiques, l’UE-1.403 es correspondria a un
estrat que s’hauria format a partir dels diferents moviments de terres duts a
terme al segle XIX, durant la construcció de l’edifici actual. A la zona SE del sondeig,
l’UE-1.403 era solidari estratigràficament amb un nivell de terra molt argilosa i
plàstica i de tonalitats verdes (UE-1.402). Aquest estrat es lliurava a l’estructura
corresponent a la canalització UE-1.407 documentada l’any 2008 (UE-603) i la
seva formació estaria associada a la filtració dels residus que circulaven per l’interior

de l’estructura. La tonalitat i textura de l’UE-
1.402 estaria vinculada a aquests sediments. A
partir de la seva posició estratigràfica l’UE-1.402
s’hauria format durant l’ús de l’UE-1.407 (a partir
del segle XIX).  Aquesta canalització estava
bastida amb maons, lligats amb morter de calç
de tonalitats blanquinoses i s’hauria definit
possiblement al segle XIX, en el moment de la
construcció de l’edifici actual.

L’UE-1.401 cobria les restes d’un mur, UE-1.408,
que s’ha documentat al límit NO de la zona central
i est del sondeig (plànol 10: planta). Aquest mur
presentava una direcció NE-SO i estava bastit
amb pedres de mida mitjana i petita, sense
treballar, disposades de manera irregular i lligades

amb abundant morter de calç de tonalitats ocres. Se n’ha documentat una llargada
de 1’55m i una alçada de 95cm i tenia una amplada de 45cm; ha estat localitzat a
6-10cm (14’45m snm) respecte l’inici de la intervenció. A les seves cotes superiors

UE-1.408
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se li lliurava l’UE-1.403, mentre que a les inferiors l’UE-1.408 se situava a l’interior
d’un retall (UE-1.409), al qual reblia totalment i que s’havia efectuat al rebliment
UE-1.404. Val a dir que els moviments de terra associats amb la formació de l’UE-
1.403 (al segle XIX) haurien suposat la pèrdua dels nivells associats amb el mur
per damunt de l’UE-1.404. Tot i  això, a partir de les dades aportades per la
seqüència estratigràfica del sondeig 1, possiblement es correspondrien a estrats
de rebliment (possiblement d’època tardo antiga) que haurien estat tallats igualment
per l’UE-1.409. En aquest sentit cal recordar que, tal i com s’ha constatat en el
sondeig 1, en el moment de la construcció de l’edifici actual es va dur a terme un
rebaix general a tot l’edifici, que va suposar que es perdessin els nivells d’època
medieval i moderna.

L’UE-1.408 continuava per sota de
la cota final d’excavació de la rasa
i parcialment en direcció NE. En
aquest sentit, l’extrem NE del mur
va quedar tallat per la rasa de
fonamentació dels murs de
tancament SE de l’espai (UE-
1.306), que s’ha presentat en
relació a la rasa 1. El trencament
del mur en aquest punt era clar, si
bé no s’observava (a la rasa 1),
que anés més enllà del punt on
quedava tallat per l’UE-1.306.
Aquest fet podria indicar per una banda que el mur definís un angle de tancament
en direcció SE i que tot ell hauria quedat tallat per la rasa i la construcció dels murs
actuals; per una altra banda hi hauria l’opció que l’UE-1.408 no anés més enllà del
punt on va quedar afectat pel trencament UE-1.306.

En qualsevol dels dos casos l’UE-1.408 es correspondria a la fonamentació d’un
mur, que podria haver funcionat com a tancament d’un espai, o bé seria la base
d’alguna estructura; hi hauria també la possibilitat que el mur o estructura amb el
que estaria associat l’UE-1.408 no s’acabés edificant. La seva factura constructiva
i posició estratigràfica ens indicaria que s’hauria bastit entre finals de l’edat mitjana
(segle XV) i època moderna (segles XVI-XVII), en un moment anterior a la
construcció de l’edifici actual.

L’excavació de la zona NE de la rasa s’ha finalitzat a 65cm respecte el nivell de
circulació del moment de la intervenció, a les cotes finals de l’UE-1.403. Al SO per

Alçat de l’UE-1.408
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sota de l’UE-1.403 s’ha documentat l’UE-1.404, que estava format per un nivell
de terra argilosa, de tonalitats marró fosc i bastant compactada. Aquest estrat ha
estat localitzat a 62cm (13’94m snm) respecte l’inici de la intervenció i tenia un
gruix de 16-18cm. Tal i com s’ha esmentat, l’UE-1.404 estava tallada per la rasa
de fonamentació (UE-1.409) del mur UE-1.408. Els materials recuperats durant
l’excavació de l’estrat es corresponen a ceràmica de cronologia romana (sigil·lada
africana A, D, africana de cuina, àmfora africana i ceràmica comuna). A partir de
les  dades aportades pels materials i especialment per la seva posició estratigràfica,
ubiquem cronològicament la formació de l’UE-1.404 al segle VI, en el moment en
què es desmuntar el mur imperial UE-1.405 (que es presenta a continuació) i es
va reblir la terrassa que definia. Per la seva cota de localització, l’UE-1.404 seria
contemporània a l’UE-1.131 del sondeig 1 i amb la resta de rebliments que
funcionaven com a amortització de la terrassa definida pels murs UE-1.405 i
1.115 (del sondeig 1).

El mur UE-1.405 estava cobert per l’UE-1.404 i ha estat localitzat al límit SO de la
rasa (plànol 11: planta). Les seves dues cares estaven bastides amb pedres de
mida mitjana, lleugerament escairades, disposades de manera regular i lligades

amb abundant morter de calç de
tonalitats blanquinoses; l’interior del
mur estava construït amb una alta
proporció del morter de calç de
lligam del mur i combinat amb
pedres de mida mitjana i petita. Tal
i com s’ha presentat en relació al
mur UE-1.115 del sondeig 1, l’UE-
1.405 es correspondria al mateix
mur de tancament de la terrassa
superior del forum imperial de
Barcino, edificat a partir de finals
del segle IaC.

La part corresponent a l’UE-1.405 presentava un tram amb una direcció SO-NE,
que definia un angle de tancament cap al SE i continuava amb una direcció NO-SE,
que era la que ja tenia el mur UE-1.115. L’UE-1.405 es lliurava també al nivell de
carbonat de calci de formació natural, que en aquesta rasa ha estat identificat
com a UE-1.406. De la part localitzada corresponent al tram SO-NE i a l’angle cap
al SE se n’ha documentat una llargada de 30cm i una amplada de 9cm i definia la
cara interior del mur respecte l’UE-1.406. Pel que fa a la continuació del mur en
direcció NO-SE, se n’ha documentat una llargada de 44-60cm i en aquest punt el

UE-1.405
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mur tenia una amplada de 70cm. El mur UE-1.405 i el substrat natural UE-1.406
s’han localitzat a 77cm (13’78m snm) respecte l’inici de la intervenció.

Com ja s’ha esmentat en relació al sondeig 1, per motius de seguretat de l’obra
no s’ha pogut excavar l’espai entre el sondeig 1 i la rasa 2, que hagués permès
documentar tota la planta de l’angle que definirien els murs UE-1.115 i 1.405. A
nivell de comparativa entre els dos murs, cal destacar que si bé els dos presentaven
la mateixa direcció, l’UE-1.405 presentava una lleugera desviació en direcció sud
respecte l’UE-1.115. Aquesta
desviació estaria associada a
l’adaptació del mur al nivell de
formació natural. A nivell de
d’amplada, l’UE-1.115 tenia 80-
86cm d’amplada, mentre que la de
l’UE-1.405 era de 70cm. La cota
de localització dels dos trams del
mur era també diferent, amb l’UE-
1.405 que s’ha localitzat 20cm per
sota de la cota de l’UE-1.115. Pel
que fa al nivell de carbonat de calci,
la cota de localització de l’UE-1.111
se situava a 13’97-14’05m snm al
sondeig 1, mentre que l’UE-1.406
s’ha documentat a 13’80m snm. Aquesta diferència de cota de localització dels
dos trams del mur estaria associada al moment del seu desmuntatge, amb un
possible rebaix de l’UE-1.406 (o bé seria la pendent que definia el mateix nivell).
Durant la intervenció efectuada  l’any 2008, al sondeigs realitzats en aquest sector
(cata 800) i al sector 2 (cata 600) es va localitzar la cara SO del mateix mur UE-
1.405 (UE-804 al sector 3 i 605 al sector 2). En el marc de la present intervenció
s’ha netejat i constatat la factura constructiva del mur UE-605. La localització dels
dos trams del mur en direcció SE mostren la continuïtat de la terrassa superior del
forum en aquesta direcció.

Restes del mur UE-1.405 i el nivell natural UE-
1.406, amb el sondeig 1 al fons
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2.4. Sector 4

El sector 4 se situava al nord de la finca, a l’angle de tancament NO-SE de l’edifici.
La seva planta era rectangular, orientada de SO a NE, amb una zona de més
amplada a l’extrem NE en direcció SE. En aquesta àrea al SE és on s’han centrat
els treballs a nivell de subsòl, on
durant la intervenció de l’any 2008
s’hi van dur a terme els sondeigs
200 i 300 i l’excavació del fossat
de l’ascensor (cala 100). En el
marc de la present intervenció s’ha
dut a terme una rasa de pas de
serveis (rasa 3), que discorria des
de la cata 200 en direcció NE i
girava cap al SE, fins al mur de
tancament SE de l’espai (plànol 12:
planta).

2.4.1. Rasa 3

La rasa 3 tenia una planta en forma de «L», amb un primer tram, direcció SE-NW,
que sortia des del mur de tancament SE de l’espai i tenia una llargada de 2’20m; a

l’extrem NW d’aquest primer tram, la rasa
girava en direcció SW fins al punt on s’hi situava
la cata 200 (de l’any 2008), amb una llargada
de 2’60m. L’amplada de la rasa era de 40-50cm
i la seva profunditat, de 40-55cm (plànol 12:
planta).

El nivell de circulació de l’espai en el moment
de l’excavació de la rasa el definia un paviment
de cairons (de 25x25cm), que ha estat
identificat com a UE-1.500. Els cairons estaven
disposats a junt seguit i s’assentaven al damunt
d’un nivell de morter de calç, que alhora actuava
de lligam entre ells. Al tram NE-SO de la rasa

Planta general estructures sector 4

Inici rasa 3
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aquest paviment no s’ha conservat. El gruix del paviment i el nivell de morter amb
el que funcionava era de 15cm. Per sota de l’UE-1.500 s’ha documentat l’UE-
1.501, que la formava un nivell de terra sorrenca, de tonalitats marró i blanques i
poc compactada. Aquest estrat tenia un gruix de 20cm i es corresponia a un
rebliment previ a la instal·lació del paviment de cairons. A partir de la seva posició
estratigràfica i característiques, situem la cronologia del paviment UE-1.500 i el
rebliment previ UE-1.501 al segle XIX. Possiblement aquest paviment de cairons,
com els paviments UE-1.201 (del sector 2) i 1.101 i 1.400 (del sector 3) es
correspondria al nivell de circulació inicial de l’edifici.

L’UE-1.501 cobria un nivell de
morter de calç (UE-1.502), que
definia un paviment. L’UE-1.502 ha
estat documentat al tram SE de la
rasa i en aquest punt s’ha finalitzat
la seva excavació, a 40cm
(14’23m snm) respecte el seu
inici. A nivell estratigràfic, el
paviment UE-1.502 es lliurava al
mur de tancament SE de l’espai i
al seu extrem NW estava tallada
pel trencament UE-1.503 (associat
a la construcció de la canalització

UE-1.504). Per la seva cota de localització i posició estratigràfica, considerem que
l’UE-1.502 podria correspondre’s a un nivell de circulació vinculat al moment de la
construcció de l’edifici actual, al segle XIX.

Al tram NE-SO de la rasa, com s’ha esmentat, no es conservava el paviment de
cairons UE-1.500 i al seu lloc s’hi situava el rebliment UE-1.507 corresponent al
desmuntatge de la canalització UE-1.504. Aquesta estructura se situava a tot
l’espai d’aquest tram de la rasa i tenia una direcció NE-SE, continuant més enllà del
límit NE de la rasa. De l’UE-1.504 se n’ha conservat el seu paviment de base (de
25cm d’amplada), així com part dels seus murs de tancament NW i SE (de 15cm
d’amplada). Tots ells estaven bastits amb maons (de 15x30cm), disposats de
manera regular i lligats amb morter de calç. La secció que dibuixava l’estructura
seria rectangular i tindria una coberta amb maons, de la qual no se n’han conservat
restes. Val a dir que l’extrem SO de l’UE-1.504 va ser documentat durant el sondeig
200 de l’any 2008 (UE-203). Aquesta canalització funcionaria com a desguàs

UE-1.502
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d’aigües residuals de l’edifici. La manca de contacte entre l’UE-1.504 i el paviment
de cairons UE-1.500 no ha permès constatar si ambdós elements podrien haver
estat construïts i en ús en el mateix moment cronològic.

Tal i com s’ha esmentat, la construcció de l’UE-1.504 hauria suposat el trencament
del paviment de morter de calç UE-1.502 a l’extem NO de la rasa. Aquest
trencament (UE-1.503) seria l’associat al moment de la construcció de la
canalització i estaria tot ell reblert per la mateixa.
La relació entre l’UE-1.502 i l’UE-1.504, amb el
trencament UE-1.503, indica posterioritat de la
construcció de la canalització respecte el
paviment de morter.

Al damunt del paviment de maons que definia la
base de la canalització UE-1.504 s’ha
documentat un nivell de terra argilosa (UE-
1.505) de tonalitats marró fosc i verdes i bastant
compactada. La formació de l’UE-1.505 estaria
associada a la circulació de líquids residuals per
l’interior de la canalització. En el moment en
què l’UE-1.504 va deixar de funcionar es va
desmuntar de manera parcial a gran part del
tram conservat de l’estructura i totalment
l’extrem NE documentat (trencament UE-1.506)
i es van reblir les restes de l’estructura conservades i la zona desmuntada mitjançant
l’UE-1.507. Aquest estrat estava format per un nivell de terra sorrenca, de tonalitats
marró fosc i amb restes de morter de calç. Possiblement el desmuntatge de l’UE-
1.504 i la formació de l’UE-1.507 s’haurien dut a terme al segle XX (o a finals del
segle XIX).

2.4.2. Neteja fossat ascensor

L’excavació de la fossa de l’ascensor es va dur a terme durant la intervenció de
l’any 2008 (cata 100) i posteriorment es van desmuntar les estructures localitzades
(el pou UE-105 i el mur UE-106). En el marc de la present intervenció s’ha
documentat el límit del mur UE-106 respecte la part desmuntada del mateix; pel
que fa al pou, no s’ha pogut documentar la seva planta (a partir de la cota de
desmuntatge) ni el seu contacte amb el mur UE-106, ja que a la cota final de
l’excavació del fossat (a 1’30m respecte el nivell de circulació de l’obra) s’hi situava

UE-1.504
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un nivell de sauló (abocat posteriorment al desmuntatge) que cobria les seves
restes.

El mur UE-106 estava bastit amb pedres sense treballar, carreus aprofitats i maons,
disposats de manera irregular i lligats amb abundant morter de calç, de tonalitats
blanques-grises. La seva direcció era NE-SO i es lliuraria al mur de tancament del
pou (UE-105). El contacte entre les UE-106 i 105 s’ha pogut observar a partir de

la memòria de la intervenció de l’any 2008 (DURÀ

2008, 16), que també ha permès determinar la
factura constructiva del mur del pou (UE-105).
Aquest estava bastit amb pedres de mida
mitjana, ben escairades, disposades de manera
regular i lligades amb un morter de calç de
tonalitats ocres-ataronjades. Per la factura
constructiva i posició estratigràfica de les dues
estructures, considerem que el pou UE-105
s’hauria edificat a la baixa edat mitjana (segles
XIII-XV), mentre que l’UE-106 se situaria ja en
època moderna (segles XVI-XVII). Ambdós murs
serien anteriors a la construcció de l’edifici actual
i una part de la fonamentació del mur SE de
l’espai es recolzaria al damunt de l’UE-105 i part
del mur SW el tallaria.

A partir del límit NE de la zona excavada s’ha documentat l’estratigrafia associada
amb la construcció del mur UE-106 i de la fonamentació del mur SE de l’edifici
actual. A tot el límit de l’espai intervingut s’observava un estrat de rebliment (UE-
107), format per un nivell de terra argilosa, de tonalitats marró fosc i bastant
compactada. L’UE-107 es correspondria a un rebliment anterior al mur UE-106, ja
que aquest el tallava. Aquest trencament (UE-108) associat amb la construcció
del mur es correspondria a la seva rasa de fonamentació, que estava totalment
reblerta per l’UE-106. El fet de documentar la rasa UE-108 ens indicaria que la
part conservada del mur UE-106 seria la seva fonamentació, sense restes de cap
nivell associat amb el seu possible ús. El rebliment UE-107 s’hauria format en un
moment anterior a la construcció del mur UE-106 i probablement també del pou
UE-105. Probablement aquest rebliment tindria diversos moments de formació,
que no han estat documentats. A la seva cara SE, al mur UE-106 se li lliurava l’UE-
109, que la formava un nivell de terra sorrenca, de tonalitats blanquinoses i amb
restes de material de construcció (morter de calç, fragments de maons i pedres
de mida petita). El mateix estrat es lliurava també a la fonamentació del mur de

Alçat del mur UE-106, al límit del
fossat de l’ascensor
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tancament SE de l’espai. Per les seves característiques i posició estratigràfica
considerem que l’UE-109 es podria correspondre al rebliment de la rasa de
fonamentació del mur SE de l’espai, el límit de la qual arribaria a la cara SE del mur
UE-107.

2.4.3. Neteja cala 3

La cala 3 es va efectuar a la zona central del tancament SE de l’espai. La seva
planta era quadrada de 1x1m i la seva profunditat (respecte el nivell de circulació
de l’obra) era de 75cm. En aquest sondeig es van documentar les restes d’una
canalització de desguàs (UE-303), que discorria per sota del tancament SE de
l’espai, amb una direcció est-oest.
L’UE-303 estava bastida amb
maons, lligats amb morter de calç i
tenia una secció rectangular. Pel que
s’observava en relació al mur SE del
sector, aquesta estructura es podria
haver bastit en el mateix moment
que el mur (al segle XIX). En aquest
sentit, l’obertura al mur on se
situava l’UE-303 no hauria suposat
un trencament, sinó que s’hauria
definit durant el procés de
construcció del mur o en un
moment immediatament posterior.

En el mateix sondeig es van documentar les restes de la fonamentació del
tancament SE de l’espai, que estava bastida amb pedres de mida diversa i maons,
disposats de manera poc regular i lligats amb morter de calç. La construcció
d’aquesta fonamentació i el mur amb el que funciona se situaria en el moment de
la construcció de l’edifici actual, al segle XIX.

Cata 3
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3. CONCLUSIONS

La intervenció arqueològica que s’ha dut a terme al subsòl de l’edifici del carrer de
la Freneria núm. 5/carrer de la Pietat núm. 12 de Barcelona (Barcelonès) ha estat
motivada per les obres relatives a la seva rehabilitació integral. Els treballs
arqueològics realitzats han consistit en el seguiment i excavació arqueològica de
dos sondeigs per a la comprovació de les fonamentacions de dos murs de
tancament, que separaven l’edifici respecte dues finques contigües i de les rases i
moviments de terra requerits pel projecte d’obra. Així mateix, s’ha ampliat un
àrea excavada en l’anterior intervenció arqueològica realitzada a l’edifici, que es
va dur a terme l’any 2008, sota la direcció de l’arqueòloga Bertha Durà. Durant
aquesta intervenció anterior es va excavar una zona on inicialment s’hi havia
d’instal·lar una Estació Transformadora Elèctrica i es va localitzar un mur de
cronologia romana. En el marc de la present intervenció s’ha ampliat la zona on
s’hi situava aquest mur, per tal de documentar la seva estratigrafia associada.
Finalment, s’han netejat els sondeigs de l’any 2008 que encara restaven oberts,
per descriure les estructures localitzades. Aquestes estructures i les documentades
en els treballs relatius a la present memòria no quedaven afectades pel projecte
d’obra i han estat protegides amb geotèxtil i reblertes amb sauló. Aquests rebliments
han disposat de la corresponent autorització del Director General d’Arxius,
Biblioteques, Museus i Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya.

A partir dels treballs arqueològics s’han documentat diferents estructures, que
mostren una ocupació de l’espai, que va des de finals del segle IaC fins al moment
de la construcció de l’edifici actual, a mitjans del segle XIX. Cal destacar la parcialitat
de la intervenció, a partir de sondeigs i rases, que han motivat que les dades i
conclusions que es presenten en molts casos s’hagin de considerar també de
manera parcial. Així mateix, cal remarcar que en el moment de la construcció de
l’edifici actual s’hauria dut a terme un rebaix general del subsòl de l’espai, per tal de
regularitzar el nivell de circulació de l’interior de l’edifici. Aquest rebaix va afectar
els nivells i estructures posteriors als segles V-VI, a la zona més propera al punt
més alt del turó del Mons Taber (al sector 3), i als segles XI-XII a la zona més
baixa respecte el mateix (al sector 1). Dels murs i estructures posteriors a aquests
períodes se n’han documentat les seves fonamentacions.

El primer moment constructiu localitzat se situa a finals del segle IaC, entre els
anys 15 i 5 aC, en el moment de la fundació de la colònia Iulia Augusta Faventia
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Paterna Barcino. La ciutat es va fundar ex novo, com altres ciutats de la península,
en el marc de la reorganització territorial d’Hispania que va dur a terme l’emperador
August després de les guerres càntabres. La topografia de la zona on se situava la
ciutat va marcar les seves característiques d’estructuració interna i d’ubicació del
seu centre de poder religiós, polític i econòmic, el forum. A nivell d’organització
interna, la trama viària i les insulae s’articulaven a partir de les dues vies principals:
els cardo i decumanus maximus, dels quals el primer discorria pels actuals carrers
del Call i Llibreteria (amb una direcció SO-NE) i el segon, pels carrers del Bisbe i de
Regomir (amb una direcció NO-SE). En paral·lel a aquests dos vials principals
discorrien els carrers secundaris. La ciutat estava defensada per una muralla
perimetral, que seguia un traçat rectangular, amb els angles esbiaixats, i tenia
quatre portes situades al mig de cada costat.

L’espai on s’ha dut a terme la present intervenció se situaria a l’interior del forum.
Aquest estava desplaçat a la zona nord-est de la ciutat, en el punt més alt de la
ciutat, el turó del Mons Taber. A l’àrea del forum s’hi situarien els edificis públics,
com el temple, la cúria i la basílica. D’aquests tan sols es té constància arqueològica
del temple, del qual es conserven, al carrer Paradís, les restes de quatre de les
seves columnes i la base del podium on s’assentava l’edifici. El forum estaria
organitzat a partir de terrasses, que permetien salvar el desnivell del turó. El
temple se situaria en el punt més elevat del Mons Taber, en una terrassa superior
(tal i com hem constatat en la present intervenció), per tal de fer-lo més visible en
el conjunt de la ciutat i així destacar la seva importància.

El punt on s’ubicava el forum s’ha determinat a partir de les restes conservades
del temple d’August, si bé la manca de més dades relatives en relació a la ubicació
de la resta dels edificis d’aquest espai fan que no es pugui definir de manera clara
la seva extensió i orientació. La restitució de la planta del temple més difosa a
nivell historiogràfic i que ha estat acceptada majoritàriament fins als darrers anys
segueix la proposada inicialment per Antoni Celles al segle XIX, a partir de l’estudi
del temple d’August que li va encarregar la Junta de Comerç l’any 1835. Antonio
Celles va dur a terme un seguit de cales a l’entorn de les restes conservades del
temple, per tal de contrastar la seva hipòtesi. Josep Puig i Cadafalch, l’any 1909,
va estudiar i reinterpretar els treballs d’Antoni Celles i va dibuixar una proposta de
planta del temple i de l’àrea del forum. A partir d’aquests treballs, l’eix longitudinal
del temple tindria una direcció SO-NE i a partir d’aquest el forum continuaria en
direcció SO, fins a l’actual plaça de Sant Jaume. Les darreres investigacions de
Julia Beltran de Heredia segueixen aquesta proposta i situarien el límit SO del
forum a la zona de l’actual carrer de Sant Domènec (BELTRAN 2016, 128). En
relació a aquest límit, Beltran de Heredia apunta com a hipòtesi que les restes del
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període imperial documentades a la intervenció arqueològica duta a terme al subsòl
de l’edifici del carrer Sant Honorat núm. 3 (dirigida per Francesc Florensa) es
correspondrien a la cúria (BELTRAN 2015, 136).

La recerca duta a terme els darrers anys per Ada Cortés i Héctor Orengo (ORENGO,
CORTÉS 2014) ha motivat la presentació d’una nova hipòtesi relativa a aquest
aspecte de l’orientació del temple i el forum. Aquesta proposta es basa en una
revisió i georeferenciació de les dades presentades per Antonio Celles, juntament
amb les noves dades aportades per dues intervencions arqueològiques efectuades
a l’entorn del temple (al carrer Paradís), així com també una anàlisi topogràfica
digital del Mons Taber i una  comparació tipològica (seguint diferents paral·lels ) de
les possibles mesures del temple. A partir de tots aquests treballs, la nova proposta
orientaria l’eix longitudinal del temple amb una direcció NO-SE i el forum seguiria
en direcció NO a partir del temple (ORENGO, CORTÉS 2014, 102). Associada a la
mateixa hipòtesi, els autors proposen la possible funcionalitat de la domus de
Sant Iu com a «collegium» o seu corporativa, que estaria dins de l’espai del forum
(ORENGO, CORTÉS 2014, 100).

Com ja s’ha esmentat anteriorment, la zona on s’ha dut a terme la intervenció
relativa a aquesta memòria s’ubicava a l’àrea del forum i estaria al NE de les restes
conservades del temple al carrer Paradís. Les restes documentades del moment
de la fundació imperial de Barcino es corresponen a dos trams de murs, que han
estat localitzats a l’àmbit més proper al temple (sector 3), a l’extrem NO de
l’edifici. Per les seves característiques, ubicació i posició estratigràfica, ambdós
murs funcionarien com a tancament de la terrassa superior del forum, on s’hi
situaria el temple d’August.

Un d’aquests murs s’ha documentat durant l’excavació d’un sondeig de
comprovació de la fonamentació del mur que separava l’edifici respecte la finca
contigua i l’altre, en una rasa de pas de serveis (al SE respecte el sondeig). Val a
dir que dos trams d’aquest darrer mur ja havien estat parcialment localitzats
durant dos dels sondeigs efectuats l’any 2008, un d’ells al mateix espai (al SE de la
rasa) i l’altre a l’àmbit situat al SE (sector 2), arran del mur que separava els dos
sectors. L’orientació dels dos murs (NO-SE) seguia la de la trama urbana de la
ciutat romana, amb un d’ells que discorria en paral·lel amb el Decumanus Màximus,
mentre que l’altre presentava una lleugera desviació cap a l’oest. Els dos murs
contactarien i definirien un angle, si bé aquest se situaria a l’espai entre el sondeig
i la rasa on s’han localitzat. En relació a aquest contacte, no s’ha documentat ja
que per motius de seguretat de l’obra no s’ha pogut excavar l’espai entre els dos
murs. Tot i això, la cara interior de l’angle que definiria el contacte entre els murs
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s’ha localitzat parcialment al límit de la rasa. Les dues estructures continuaven
més enllà del límit SE de la rasa i NO del sondeig.

A nivell estratigràfic, la cara SO d’ambdós murs es lliurava al nivell de carbonat de
calci de formació natural (conegut com a «calitxe). Pel que fa a la cara NE, al
sondeig s’ha pogut constatar que el «calitxe» se situava a una cota inferior respecte
la zona SO del mur. Aquesta diferència de nivell i l’alçada conservada del mur de
terrassa s’ha observat de manera parcial a l’interior d’un pou de cronologia medieval,
que aprofitava el mur imperial com a part del seu tancament. A la resta de l’espai
sondejat, no s’ha arribat a la cota de localització del nivell natural i de la base del
mur, ja que les dimensions del sondeig no ho permetien. En aquesta zona NE
s’han excavat els nivells superiors de rebliment, que amortitzarien la terrassa. Els
materials aportats per aquests rebliments indicarien que la terrassa s’hauria
amortitzat al segle VI. La diferència d’alçada del substrat natural que s’ha documentat
a l’interior del pou respecte la cota de localització d’aquest nivell al sondeig era de
1’34m, mentre que l’alçada conservada del mur de terrassa era de 1m. Aquesta
diferència de la cota de localització del nivell de formació natural mostra el desnivell
del turó del Mons Taber. El «calitxe» que formava el turó hauria estat retallat en el
moment de la construcció dels dos murs, per a poder lliurar-hi els murs i definir la
terrassa amb la que estaven associats. El desviament d’un dels murs abans
esmentat estaria vinculat a la seva adaptació a l’orografia del turó.

Aquests murs associats amb la terrassa superior del forum han estat interpretats
pels especialistes, en el marc de cadascuna de les dues hipòtesis d’orientació del
temple i el forum abans esmentades. Per una banda, Julia Beltran de Heredia
(BELTRAN 2015, 128-131) ha proposat que un dels dos murs (el que discorria en
paral·lel al Decumanus Maximus) funcionaria com a tancament NE del pòrtic del
forum. A partir de la mateixa hipòtesi, l’angle que definia aquest mur (documentat
parcialment) estaria associat al mur de tancament NO del pòrtic, que discorreria
en perpendicular respecte aquest (amb una direcció NE-SO) per l’espai entre el
sondeig i la rasa que no ha estat excavat. El mur que presentava la lleugera
desviació a l’oest es correspondria al mur de tancament de la terrassa superior. En
relació a aquesta hipòtesi volem remarcar que aquest possible mur de tancament
NO del pòrtic no ha estat localitzat, amb la línia de tancament que es proposa que
aniria pràcticament pel límit de l’àrea sondejada. Així mateix, l’existència d’aquest
mur podria ser incompatible amb dos retalls al nivell de substrat natural, que han
estat localitzats al límit SE del sondeig i que continuarien per on aniria el mur.

A partir de la proposta d’Hèctor Orengo i Ada Cortés18, els murs documentats en
la present intervenció es podrien correspondre al tancament NE del temenos del
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temple d’August, que alhora elevaria l’edifici. El límit del temenos seguiria el
desviament cap a l’oest, per tal d’adaptar-se l’orografia del turó. Desconeixem si
pot ser habitual, a partir de paral·lels d’altres temples, que el tancament del temenos
s’adapti a l’orografia del terreny, sense anar en paral·lel al perímetre de l’edifici,
com es proposa en aquest cas. En qualsevol cas, considerem que les dues propostes
s’han de tenir en compte i probablement caldrà aprofundir més a nivell de recerca
i debat, a nivell del conjunt del temple i del forum, per tal de poder aportar més
dades relatives a una i altra hipòtesi.

Els nivells de circulació associats als murs de terrassa s’han documentat en el
sondeig; aquests estaven formats per paviments de terra trepitjada i se situarien
cronològicament al seu darrer moment d’ús, al segles V-VI. L’adscripció cronològica
d’aquests paviments s’ha determinat a partir dels materials ceràmics recuperats
durant la seva excavació. Aquests paviments repararien i substituirien els nivells
de circulació anteriors (dels segles I-IV), que no han estat localitzats i dels quals
en desconeixem les seves característiques.

A l’extrem SE del sondeig, com s’ha esmentat, s’han localitzat dos retalls circulars
al nivell de formació natural, que han estat parcialment documentats ja que el seu
diàmetre anava més enllà del límit de l’àrea sondejada. Ambdós serien anteriors
als darrers nivells d’ús de la terrassa i la relació estratigràfica entre ells mostrava
posterioritat d’un respecte l’altre, ja que el segon tallava el rebliment i límits del
primer. Els dos retalls tenien poca profunditat (entre 22 i 28cm) i mostraven una
feina acurada per a definir els seus límits i perfils. Al no localitzar-se el paviment
associat al primer moment d’ús de la terrassa es desconeix la possible relació
d’aquests retalls amb el moment de la construcció de la terrassa i el temple i els
seus primers moments d’ús, que permetria apropar-nos a la seva cronologia. Així
mateix, desconeixem la seva possible funcionalitat, ja que no s’han trobat retalls
similars a l’entorn d’altres temples. Per una banda podrien correspondre’s a les
bases de possibles estructures (tipus columnes), si bé aquesta possibilitat la
considerem poc probable ja que les seves parets dibuixen un perfil que tanca en
direcció a la base i no s’han localitzat restes o indicis relatius a aquestes possibles
estructures o el seu lligam; així mateix, el fet que un dels retalls talli l’altre i el seu
rebliment creiem que també descarta aquesta possibilitat relativa a les bases
d’estructures. Per una altra banda, hi hauria l’opció que haguessin funcionat com a
punt d’extracció del sediment calcari, fet que descartaríem per les característiques
dels dos retalls i la relació estratigràfica entre ells. Una darrera possibilitat seria que
haguessin funcionat com a possibles bases d’estructures semi soterrades (tipus
cubeta), que podrien tenir alguna funcionalitat associada al temple. En qualsevol
cas, caldrà aprofundir més en relació a la cerca de possibles paral·lels de cara a
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poder aportar més dades relatives a aquests retalls. Com s’ha esmentat
anteriorment en relació a la hipòtesi de Julia Beltran de Heredia associada al possible
tancament del pòrtic que definiria un dels murs localitzats, el mur que se situaria
entre el sondeig i la rasa (que tancaria pel NO el pòrtic) aniria per la zona on
s’ubicarien els límits SE dels dos retalls. En aquest sentit, l’existència d’aquest mur
seria incompatible amb els límits d’aquests retalls; hi hauria l’opció que el mur fos
posterior i els tallaria, o bé seria anterior i els retalls s’iniciarien a partir del mur.

En relació a aquest mateix moment d’ocupació romana imperial de l’espai, en un
dels sondeigs de l’any 2008 a la zona SO del sector 2 es va localitzar parcialment
un mur, que presentava unes característiques constructives molt similars als
documentats en la present intervenció. Aquest mur es va documentar parcialment
(tan sols la seva cara SO) i s’ubicava al SO respecte el tram de mur de terrassa
localitzat en aquest espai, també l’any 2008. La part documentada del mur
dibuixava una possible planta circular o semicircular. Val a dir que, tot i que a nivell
constructiu seria molt similar als murs imperials, la parcialitat de la documentació
d’aquest mur faria que també es pogués ubicar cronològicament en època
tardoantiga o medieval. En el cas que es correspongués al moment de la construcció
i ús del temple d’August, podria correspondre’s a alguna estructura ubicada a
l’entorn del temple. Caldrà veure quin tipus d’estructura podria situar-se en aquesta
àrea, si bé inicialment apuntaríem que podria estar associada a alguna funcionalitat
vinculada amb l’aigua.

Al segle IVdC Barcino era una ciutat dinàmica a nivell econòmic i havia anat
modificant la seva estructura urbana, amb ocupacions dels espais corresponents
als carrers (ja des del segle IIIdC), mitjançant la construcció de cossos avançats a
les façanes dels edificis i als pòrtics dels carrers19. Aquesta ocupació estava
motivada per la manca d’espai urbà a l’interior del recinte emmurallat, en relació al
qual es va construir una nova muralla a finals del segle III inicis del segle IVdC. En
aquest moment el cristianisme ja s’havia establert a la ciutat, que al segle IVdC ja
era seu episcopal. Les primeres edificacions associades amb el grup episcopal se
situarien a l’angle nord de la ciutat, amb la primera basílica paleocristiana que
estaria sota de l’actual catedral (BELTRAN 2013, 31). Aquesta ubicació estaria
motivada pel fet que en aquest moment el temple i els edificis públics del forum
encara estaven en funcionament.

A nivell administratiu, la ciutat va anar prenent força i en diferents moments dels
segles V-VI, durant el període visigot, va ser escollida com sede regia i a finals del
segle VI ja era un centre de poder econòmic i administratiu important. En aquest
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mateix moment, la figura del bisbe i el seu poder s’havia consolidat, amb funcions
i responsabilitats fiscals. Aquest nou poder emergent requeria noves edificacions,
que es van materialitzar amb la construcció de nous edificis al grup episcopal
vinculats al paper de representació del bisbe (com ara l’aula, el palau i sales de
recepció), que se situaven en àmbits propers a la basílica. A nivell urbanístic, la
construcció d’aquests nous edificis va suposar que es comencés a modificar la
quadrícula reticular romana, amb l’anul·lació o desplaçament d’algun dels carrers
existents per ubicar-hi les noves construccions i les seves sortides. A la resta de la
ciutat aquestes modificacions també es van anar produint i es van continuar les
ocupacions dels espais públics (que ja s’havien iniciat anteriorment), que van suposar
l’estrenyiment dels carrers i el desviament d’algun d’ells.

L’espai corresponent al forum hauria mantingut inicialment la seva estructura, tot
i que va anar perdent la seva funció de centre administratiu i religiós, a mesura que
el bisbat augmentava i consolidava el seu poder. Des d’inicis del segle VdC l’espai
del forum s’hauria anat abandonant, tal i com ho indicaria la reutilització dels
pedestals honorífics i epigràfics a la nova edificació de residència del bisbe (BELTRAN

2013, 46). Aquest abandonament coincidiria amb el desplaçament del centre de
poder a la zona episcopal i, tal i com proposa Julia Beltran, tot apunta que al segle
VI «ja no restava en peu ni el porticat del forum» (BELTRAN 2013, 48). Aquest espai
del forum va quedar integrat en el nou urbanisme que es va definir a la zona on
s’ubicava, a partir de la construcció de noves edificacions, probablement sense
cap ús de caire públic o administratiu.

Les modificacions urbanes i el desmantellament dels edificis del forum haurien
suposat l’amortització de les terrasses que estructuraven l’espai foral. En aquest
sentit, cal destacar que en el marc de la present intervenció s’han documentat els
darrers nivells de circulació de la terrassa superior del forum, que se situarien
cronològicament al segles V-VI. En relació a aquests darrers nivells d’ús, s’han
localitzat les restes d’un possible mur (a l’extrem NO del sondeig), que podria
estar associat a una primera ocupació de l’espai del forum en aquest moment. Pel
que fa al rebliment d’amortització de la terrassa, s’hauria dut a terme al segle VI
(les seves cotes superiors), tal i com ho mostraven els materials recuperats durant
l’excavació dels nivells associats a aquest moment, que s’ha dut a terme parcialment
al sondeig del sector 3. En el mateix moment en què es va amortitzar la terrassa
es va desmuntar el mur que la definia. En aquest sentit, s’ha documentat una
unitat estratigràfica negativa, que estava associada al desmuntatge del mur i el
seu contacte amb els darrers nivells de circulació de la terrassa superior. El rebliment
d’aquesta unitat negativa estava en contacte amb els nivells d’amortització de la
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terrassa, fet que ens indicaria la contemporaneïtat del desmuntatge del mur i la
regularització del desnivell.

A l’espai situat al SE de l’edifici (sector 1) s’han documentat tres murs corresponents
a l’ocupació del forum, un cop aquest ja havia perdut la seva funcionalitat com a
centre de poder. Un d’aquests murs era el que s’havia localitzat durant la intervenció
de l’any 2008. La construcció d’aquests murs se situaria a nivell general entre els
segles V-VII i seguien l’orientació de la quadricula urbana romana (SE-NO i SO-
NE). La cronologia del moment de la seva construcció i ús s’ha determinat en
relació a la seva factura constructiva i posició estratigràfica. A nivell de materials
ceràmics, cal destacar la manca de tipologies i formes clares dels materials
recuperats durant l’excavació d’aquest sector, que no han permès aportar dades
més concretes en relació a la cronologia de la construcció i ús d’aquests murs. Les
característiques dels nivells d’ús associats amb aquests murs (paviments de terra
trepitjada) ens indicarien que els espais que definien es correspondrien a estances
interiors, que estarien vinculades a una edificació de caire privat. Els mateixos
nivells de circulació i els materials associats no han aportat dades relatives al
possible ús o funcionalitat d’aquests àmbits.

En un primer moment constructiu, als segles V-VI es van edificar dos murs que
discorrien en perpendicular entre ells. La part documentada d’aquests murs definia
el tancament interior de dos espais. A nivell estratigràfic i constructiu els dos murs
mostraven dos moments constructius diferenciats. En aquest sentit, per una banda
un dels murs es lliurava a l’altre, fet que indicava la seva posterioritat cronològica;
per una altra banda, els dos murs mostraven una factura constructiva diferenciada,
amb el mur posterior que hauria estat bastit amb un sistema d’encofrat tipus
tàpia, mentre que el primer estava definit mitjançant un opus incertum i es recolzava
al damunt d’una base de pedres sense treballar. Tot i això, no s’ha documentat
cap nivell associat a un ús inicial del primer mur edificat, que mostri un primer
moment d’ocupació associat clarament amb aquest. Davant d’aquest fet
considerem que tot i que a nivell cronològic s’hauria edificat un primer mur, el
temps transcorregut fins al moment de la construcció del segon hauria estat
relativament curt i sense un ús clar de l’espai definit inicialment.

El primer dels murs edificats discorria en paral·lel respecte el mur de terrassa
imperial localitzat a l’extrem NO de l’edifici (sector 3), amb una direcció NO-SE. Pel
que fa al segon mur, la seva direcció era SO-NE. A nivell estratigràfic, el contacte
entre els dos murs quedava poc clar, ja que el fet que el mur posterior estigués
bastit utilitzant el sistema de la tàpia (substituint l’argila pel morter i pedres) havia
motivat que en el punt d’entrega amb el mur anterior hi hagués un petit espai,
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possiblement motivat pels extrems de l’estructura de la tapiera i el seu contacte
amb el mur existent.

Les bases dels dos murs s’assentaven al damunt d’estrats de rebliment, que estarien
associats amb el moment de la regularització del desnivell existent al forum. En
relació a aquest desnivell i les bases dels murs, cal destacar que la cota de localització
de les bases d’aquests murs tardoantics era pràcticament la mateixa respecte la
base del mur de terrassa imperial documentat al sector 3 (la base dels primers
estava a 12’50-12’40m snm, mentre que la del mur de terrassa estava a 12’54m
snm). Aquesta cota similar de base, juntament amb el fet que els murs tardoantics
s’assentaven al damunt dels rebliments corresponents a la regularització del desnivell
existent al forum, ens indicaria que els nivells d’època imperial de la zona més
allunyada al temple (on s’han documentat els murs tardoantics) se situarien a un
nivell inferior respecte els nivells associats al punt on s’ha localitzat la base de la
terrassa del temple. Aquest desnivell podria haver estat salvat mitjançant una
altra línia de terrassa, o bé s’aniria definint mitjançant la mateixa pendent del turó.
La distància entre la base de la terrassa imperial (del sector 3) i els murs tardoantics
(del sector 1) era de 15’75m. La similitud de la cota relativa a les bases dels murs
dels dos períodes ens indicaria també que tot i que la terrassa i el desnivell s’haurien
amortitzat, hi hauria encara cert desnivell entre les edificacions situades a la part
superior del turó respecte les seves vessants.

Al segle VI, o a inicis del segle VII la zona NO documentada del mur que discorria
NO-SE (el primer que es va edificar) es va amortitzar. Mitjançant aquesta
amortització els dos espais que diferenciava aquest mur haurien quedat connectats.
Aquesta amortització del mur podria haver estat parcial i correspondre’s a una
porta, o bé s’hauria efectuat a tota la seva extensió i hauria suposat la definició
d’un sol àmbit. La parcialitat de la documentació d’aquesta amortització, que
continuava més enllà del límit NO de l’espai excavat, no permet aportar més
dades en relació a les dues possibilitats. Tot i això, considerem com a més probable
que el mur hagués estat tot ell amortitzat i s’hagués definit un sol àmbit, ja que en
el nivell corresponent al darrer moment d’aquest mur (quan ja havia estat
parcialment amortitzat) es va excavar un retall circular, la base del qual coincidia
amb el punt per on discorria el mur amortitzat. Aquest retall es podria correspondre
a una sitja o una estructura d’emmagatzematge soterrada i ha estat documentat
parcialment, ja que la seva zona NO anava més enllà del límit de l’excavació. Val a
dir que en el moment en què s’estava definint el retall s’haurien trobat les restes
del mur; aquest fet podria haver  motivat que no s’aprofundís més en la seva
excavació.
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El tram del mur que encara funcionava va ser amortitzat al segle VII, en el mateix
moment en què es va edificar un nou mur al damunt del mur SO-NE, que discorria
en perpendicular respecte el primer. La factura constructiva del nou mur es
correspondria a un opus africanum (en una versió rudimentària), que aprofitava
com a parament dos elements arquitectònics (un fust de columna circular i un
possible carreu o pedestal rectangular), que estaven col·locats verticalment. A
partir d’aquest moment els dos espais inicials ja haurien funcionat amb tota
probabilitat com a un sol àmbit. Els nivells de circulació associats a aquest mur
presentaven les mateixes característiques que els dels murs anteriors (terra
trepitjada), sense que s’hagin localitzats estructures o materials associats al possible
ús de l’espai. Una part d’aquest mur hauria continuat en ús fins a època carolíngia,
als segles IX-X.

Prèviament a aquest moment, al segle VIII (entre els anys 714 i 801), Barcelona
va formar part de l’Al-Àndalus. Aquesta ocupació islàmica ha estat poc identificada
a nivell de testimonis arqueològics a nivell urbanístic i d’estructures o edificacions
destacables. El comes civitatis visigot hauria estat substituït pel wali (governador
militar àrab). A partir de la recerca efectuada a la zona episcopal del conjunt de la
Plaça del Reu, Julia Beltran de Heredia indica que les edificacions del centre de
poder comtal/episcopal haurien continuat en ús, amb algunes modificacions i
reformes. Aquestes modificacions s’han interpretat com a adaptacions als nous
usos d’alguns espais, que haurien estat ocupats pels nous mandataris. En aquest
sentit, el wali hauria passat a ocupar la residència del comes civitatis i el bisbe es
va mantenir al seu palau (BELTRAN 2013, 71).

En el marc de la present intervenció no s’han documentat estructures clarament
identificables amb aquest període d’ocupació islàmica. Tan sols s’ha localitzat
parcialment les restes (al sector 3) de la part inferior de la fonamentació d’un mur,
que tallava els rebliments superiors de la terrassa imperial. La relació estratigràfica
entre la rasa de fonamentació del mur i el rebliment tardoantic d’amortització de
la terrassa ens indiquen una cronologia del moment de la construcció del mur
posterior al segle VI. Les característiques constructives d’aquest mur, amb un
lligam d’argila, han suposat que proposem una cronologia de la seva construcció
entre els segles VIII-IX. A nivell de materials ceràmics relatius a l’ocupació islàmica,
al sector 3 s’ha recuperat algun fragment en el nivell associat a la construcció i ús
d’un mur, que repararia parcialment el mur del segle VII. La recuperació d’aquests
materials ha permès ubicar cronològicament aquesta reparació del mur en un
moment posterior al segle VIII, probablement en època carolíngia.
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L’any 801 els francs van conquerir Barcelona, que va passar a formar part de la
Marca Hispànica. A partir d’aquest moment, la ciutat carolíngia va mantenir la
topografia urbana romana, amb alguns traçats dels carrers que es van desviar i
d’altres que s’havien anat estrenyent. Els centres de poder administratiu i religiós
del període visigot es van mantenir. Com s’ha esmentat anteriorment, el mur del
segle VII hauria estat parcialment reparat en un moment posterior al segle VIII.
Aquest mur presentava una factura constructiva força rudimentària (pedres sense
treballar i lligades amb argila), que seguirien el procés de ruralització de les
edificacions urbanes carolíngies. Aquest fet, juntament amb la seva posició
estratigràfica ha motivat que ubiquem el moment de la construcció i ús d’aquesta
reparació als segles IX-X. D’aquesta manera el tram documentat més al SO del
mur del segle VII bastit amb opus africanum s’hauria mantingut, mentre que la
seva zona NE s’hauria reparat als segles IX-X. El nivell de circulació associat a
aquest moment es corresponia a un paviment de terra trepitjada. Funcionant
amb aquest paviment s’han documentat un seguit d’acumulacions de pedres, que
podrien estar associades a possibles bases d’estructures, bastides igualment de
manera rudimentària. Ambdós murs haurien continuat en ús fins als segles XI-XII
en què haurien estat amortitzats.

A partir dels segles VIII-IX es van començar a definir els primers nuclis (burgs o vila
noves) fora del nucli emmurallat de la ciutat. Als segles XI i XII aquests nuclis van
anar creixent i consolidant-se. A partir d’aquest creixement, la ciutat es va anar
reorganitzant a nivell urbanístic i administratiu. D’aquesta manera, el centre de
poder administratiu comtal i religiós es va mantenir i ampliar a l’interior del recinte
emmurallat, mentre que als diferents eixamples exteriors s’hi van ubicar els centres
productius, comercials i residencials de la ciutat. A l’interior del recinte emmurallat,
a la zona a l’entorn del nucli de poder s’hi van instal·lar tallers i oficis directament
relacionats amb les activitats del poder comtal i episcopal. Un d’aquests oficis era
el dels freners, que fabricaven frens i altres elements de l’aixovar (especialment
militar) dels cavalls. La instal·lació dels freners en aquest punt de la ciutat va donar
origen al nom del carrer de la Freneria.

Com s’ha esmentat anteriorment, els rebaixos produïts en el moment de la
construcció de l’edifici actual van motivar que es perdessin els nivells associats a
l’ocupació de l’espai a partir dels segles V-VI, a la zona més propera al temple
d’August (sector 3) i dels segles XI-XII a la més allunyada (sector 1). Aquest fet ha
suposat que de l’ocupació medieval i moderna de l’espai tan sols s’hagin documentat
les restes de les fonamentacions de murs o bé les estructures soterrades. Pel que
fa a les fonamentacions dels murs, al sector 1 s’ha localitzat l’empremta de morter
que podria estar associada a la fonamentació d’una estructura. A partir de la seva
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posició estratigràfica aquestes restes podrien correspondre’s a una estructura dels
segles XI-XII. En el mateix espai, durant la intervenció de l’any 2008 es van localitzar
les restes de la fonamentació d’un mur, que discorreria en perpendicular respecte
el carrer de la Freneria i definiria un tancament interior d’una de les edificacions
situades en aquest carrer. A partir de la seva factura constructiva situem el moment
de la construcció d’aquest mur vers els segles XIII-XIV.

El mur actual de tancament NO del sector 3, arran del qual s’ha fet el sondeig de
comprovació de la seva fonamentació, s’hauria edificat també entre els segles
XIII-XIV. La cronologia d’aquest mur s’ha determinat a partir de la seva factura
constructiva. A partir de l’existència d’aquest mur s’ha pogut constatar el rebaix
efectuat, a mitjans del segle XIX, als nivells associats a la seva construcció i ús. En
aquest sentit, el paviment de cairons corresponent al primer nivell de circulació de
l’edifici actual, al segle XIX, es lliurava a la zona corresponent a la fonamentació
d’aquest mur. El mur de tancament baix medieval definia un angle en direcció NO,
que podria estar associat amb el límit de l’edifici que se situava en aquest punt,
respecte la finca contigua ubicada al NO. En el punt on se situava aquest angle s’hi
ubicava el pou que havia aprofitat part del mur de terrassa imperial per definir el
seu tancament. La planta del pou era semicircular, per l’aprofitament del mur de
terrassa, i seria coetani amb el tancament de l’espai. Durant l’excavació del fossat
de l’ascensor, l’any 2008, a la zona central nord de l’edifici es va localitzar un altre
pou. La factura constructiva que s’observa a partir de la documentació fotogràfica
de la intervenció indica que aquest s’hauria edificat entre els segles XIII-XV.

A l’espai corresponent a la propietat actual s’hi haurien anat definit diferents finques,
possiblement ja des del moment inicial d’ocupació tardoantiga del forum romà.
Desconeixem la distribució i evolució d’aquestes propietats i els edificis que s’hi
ubicaven des de la seva ocupació inicial i fins a finals del segle XVI. A partir d’aquest
moment, mitjançant l’estudi històric de Montserrat Villaverde (VILLAVERDE 2013)
s’ha determinat que la finca actual es va definir a partir de l’agrupació de quatre
unitats diferents. La unió es va iniciar l’any 1585 i va finalitzar el 1715. De les
quatre unitats diferenciades existents al segle XVI, dues tindrien façana al carrer
de la Freneria, una altra tindria façana a aquest carrer i al carrer de la Pietat i la
darrera, al carrer de la Pietat. Cal destacar que la propietat situada al límit SE
actual limitava amb la casa del gremi dels freners, que se situava a l’actual núm. 3
del carrer de la Freneria. A partir de les descripcions de la documentació relativa a
les vendes de les diferents finques entre els segles XVI i XVIII, totes elles es
corresponien a cases amb obradors, els quals ocupaven la major part de les
plantes baixes.
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A la zona on es va excavar el fossat de l’ascensor l’any 2008, es va localitzar la
fonamentació d’un mur que es lliurava al pou medieval abans esmentat i que se
situaria cronològicament als segles XVI-XVII. Aquest mur i el pou funcionarien o bé
amb la finca situada a la zona central de l’edifici actual, o bé amb la que s’ubicava
al xamfrà dels carrers de la Freneria i Pietat. Durant la mateixa intervenció, al
sector 1, en el mateix sondeig on es va localitzar la fonamentació baix medieval
es va documentar una fonamentació d’època moderna, que per la seva factura
constructiva hem ubicat entre els segles XVII-XVIII. Aquesta fonamentació podria
estar associada al mur que dividiria la propietat que estava en contacte amb la
casa del gremi dels freners respecte la finca ubicada al nord.

Durant la present intervenció, al sector 3 s’han documentat les restes de la
fonamentació d’un mur, que estaria associat o bé a la propietat situada a la zona
central respecte l’actual finca (amb façana al carrer de la Freneria), o bé de la que
s’ubicaria al NO (amb façana al carrer de la Pietat). Aquest mur s’ha localitzat a la
mateixa rasa de pas de serveis on s’han documentat les restes del mur de terrassa
imperial. A partir de la seva factura constructiva, s’ha ubicat el moment de la seva
construcció entre els segles XVI-XVII. En relació al mateix espai corresponent al
sector 3, cal destacar que l’angle que definia el mur medieval documentat i el pou
que se situava arran d’aquest van ser amortitzats al segle XVII mitjançant un mur
que anul·lava l’angle i s’assentava al damunt del pou. Aquesta amortització va
suposar que la major part del pou quedés integrat a la finca contigua situada al
NO. Per aquest motiu el pou ha estat documentat parcialment i no s’ha pogut
accedir al seu interior. Val a dir que la construcció del mur que amortitzava l’angle
del mur medieval i el pou se situaria en el mateix moment cronològic que la
construcció del mur perimetral oest (de la zona més propera al carrer Pietat) de la
propietat actual. Aquesta dada s’apunta a partir del fet que el mur d’amortització
del pou era solidari estratigràficament amb el mur oest. La construcció d’aquests
murs es va dur a terme en un moment anterior a la inclusió d’aquesta propietat
del carrer de la Pietat al conjunt de la finca actual, l’any 1715.

A partir d’aquesta incorporació, la propietat va quedar definida en una sola finca, el
perímetre de la qual seguiria l’actual. Aquest perímetre tan sols es va modificar a
nivell de façanes a partir de les alineacions determinades des de l’Ajuntament (a
partir de finals del segle XVIII) per a diferents carrers de la ciutat emmurallada, per
tal d’eixamplar-los i regularitzar el seu traçat. L’edifici actual (de mitjans del segle
XIX) es va construir ajustant-se a aquestes noves alineacions.

Cal destacar que en el moment de la incorporació de la darrera propietat, el 1715,
els edificis que formaven el conjunt estaven molt afectats per les bombes del
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setge borbònic a la ciutat de l’any 1714. A partir de l’any 1718 es va construir un
nou edifici, que tenia la porta principal al carrer de la Pietat i tres portals per a
botigues al carrer de la Freneria. Corresponent a aquest edifici del segle XVIII,
s’han documentat les restes d’una fossa sèptica, en el sondeig de comprovació de
la fonamentació del mur perimetral sud de l’edifici. Aquest sondeig s’ha efectuat a
l’àmbit SE de l’edifici (sector 2). El rebliment corresponent a l’ús i amortització de
la fossa sèptica ha aportat nombrosos materials ceràmics, corresponents a atuells
d’ús domèstic, tant de cuina com de taula. Aquests materials tenien una cronologia
que anava del segle XVII fins a finals del segle XVIII-inicis del segle XIX. La cronologia
més avançada dels materials ens mostra un darrer ús de la fossa sèptica i la seva
amortització en un moment posterior a inicis del segle XIX. Aquest moment
coincidiria amb la construcció de l’edifici actual.

Els treballs de construcció de l’edifici actual es van iniciar l’any 1852 i es van
finalitzar el 1857. L’objectiu de la nova construcció era ampliar la zona útil edificada,
a partir del increment de la seva alçada. Aquesta ampliació en alçada de les
edificacions, amb el mateix objectiu, era una tendència habitual a Barcelona a
partir de finals del segle XVIII. La composició de l’edifici era també l’habitual dels
edificis residencials que es construïen en aquell moment, amb una planta baixa
(amb botigues i establiments de manufactura) i quatre plantes superiors (d’ús
residencial). Del moment de l’ús inicial d’aquest nou edifici s’han documentat restes
del seu paviment de cairons als espais situats al SE (sector 2), al NO (sector 3) i a
la zona central nord (sector 4). En aquest darrer espai, durant l’excavació d’una
rasa de pas de serveis, per sota del paviment de cairons s’ha documentat un nivell
de morter de calç, que podria estar associat al moment de la construcció de
l’edifici.

Notes

1http://cartaarqueologica.cat/742
2http://cartaarqueologica.cat/2879
3http://cartaarqueologica.cat/833, 836, 823, 2872, 1993, 2066, 2080, 2127, 2136, 2150,

2178, 2183, 2194, 2209, 2251, 894, 907, 902, 905, 904, 537
4 http://cartaarqueologica.cat/929
5 http://cartaarqueologica.cat/1031
6 http://cartaarqueologica.cat/932
7 http://cartaarqueologica.cat/560, 843, 838, 651, 689, 578, 872, 3449
8 http://cartaarqueologica.cat/641
9 http://cartaarqueologica.cat/3176
10http://cartaarqueologica.cat/2248
11http://cartaarqueologica.cat/2249
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12 http://cartaarqueologica.cat/2876
13 http://cartaarqueologica.cat/618
14 http://cartaarqueologica.cat/767
15 http://cartaarqueologica.cat/2217
16 http://cartaarqueologica.cat/568
17 L‘existència d’un mur perpendicular a l’UE-1.115, que partiria d’aquest angle en direcció SO l
a proposa Júlia Beltran (BELTRAN 2015, 130-131).A partir d’aquesta hipòtesi, el possible
mur funcionaria com a  tancament del pòrtic del forum.
18 Aquesta hipòtesi es va presentar en la conferència d’Hèctor Orengo «El temple i el fòrum de
Barcino. Arguments per a una reinterpretació» al MUBA de Barcelona, en el marc dels Diàlegs
d’Història Urbana i Patrimoni del Museu d’Història de Barcelona, el dia 10 de març de 2014.
Volem agrair a Hèctor Orengo les dades aportades relatives a aquesta conferència i als seus
treballs.
19 Les dades relatives la ciutat tardoantiga i alt medieval han estat extretes de: BELTRAN DE

HEREDIA, J (2013) «Barcino, de colònia romana a sede regia visigoda, medina islàmica i ciutat
comtal: una urbs en transformació» A: Quaderns d’arqueologia i Història de la ciutat de Barcelona.
QUARHIS. Època II, núm.9, p.16-118.
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Annex I: Inventari de les Unitats Estratigràfiques

Sector 1

UE-2.200
Situació: sector 1
Descripció: mur direcció SO-NE, que tancaria al NO i SE i sud dos espais diferenciats.
Està bastit mitjançant pedres de mida mitjana i petita, disposades de manera poc
regular i combinades amb elements arquitectònics aprofitats, com ara un fragment
de fust de columna circular i un element  rectangular de dimensions considerables
(possiblement un carreu o pedestal). Aquest sistema constructiu de combinació
de  diferents tipus d’elements per al parament del mur és conegut com a a «opus
mixtum», tot i que la disposició dels elements aprofitats podria indicar intencionalitat
d’imitar l’»opus africanum». El mur continuaria més enllà dels límits de la intervenció,
si bé a la zona sud-est es conservaria a menys alçada i hauria estat substituït pel
mur UE-2.108 (al segle IX-X. A nivell estratigràfic, es recolza al damunt d’un mur
de cronologia anterior (UE-2.127) i de l’angle que defineix aquest amb el mur UE-
2.110 (direcció NO-SE) i, per tant, seria posterior respecte aquests.
Posició física:
És cobert: 2.101
Es recolza: 2.127, 2.110
Se li recolza: 2.108
Cronologia: segle VII

UE-2.100
Situació: sector 1
Descripció:  nivell existent en el moment de l’inici dels treballs. Està format per un
nivell d’argila, de tonalitats vermelles i negres i bastant compactada. Seria el nivell
del final del rebaix efectuat durant la intervenció de l’any 2008. Tot i que no s’observa
el contacte entre aquest estrat i el mur UE-2.200, ja que tant el mur com el seu
contacte amb l’UE-2.101 van ser documentats en aquesta intervenció, l’UE-2.100
es lliuraria als elements arquitectònics aprofitats del mur i cobriria la zona entre els
dos; en la continuació del mur UE-2.200 en direcció NE.  Les seves característiques
i posició estratigràfica en relació a la continuïtat cap al nord-est del mur ens indicarien
que es correspondria a un rebliment possiblement associat a una pujada de nivell
(previ a la instal·lació d’un paviment), que s’hauria format en el moment en què el
mur UE-2.200 ja hauria estat amortitzat.
Posició física:
Es lliura: 2.200
En contacte: 2.102
Cobreix: 2.101, 2.102, 2.103
Cronologia: segles XI-XII

UE-2.101
Situació: sector 1
Descripció: nivell de terra argilosa, de tonalitats marró fosc, amb restes de material
de construcció (pedres de petites dimensions i fragments de morter de calç) i
petits fragments de carbons. S’ha documentat per sota de l’UE-2.100 i està en
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contacte amb l’UE-2.102 (arran del tancament SE de l’espai). Es correspondria a
un estrat de rebliment, possiblement destinat a apujar la cota de nivell de l’espai,
previ a la instal·lació d’un nivell de circulació que no s’ha documentat.
Posició física:
És cobert: 2.100
En contacte: 2.102
Es lliura: 2.103
Cobreix: 2.104
Cronologia: segles XI-XII

UE-2.102
Situació: sector 1
Descripció: nivell de terra argilosa, de textura similar a l’UE-2.101 (també amb
pedres de petites dimensions i restes de morter de calç), si bé presenta una
tonalitat més vermellosa-ataronjada. Ha estat aquesta diferència de tonalitat i la
ubicació dels dos nivells el que ha motivat que se’ls donés dos números diferenciats.
L’UE-2.102 s’ha localitzat arran del mur de tancament sud-est de l’edifici existent
i seguiria l’alineació del mur UE-2.200, amb una amplada superior (en direcció NO)
respecte la del mur. A nivell estratigràfic, les UE-2.101 i UE-2.102 estan en contacte,
sense que s’observi cap trencament a l’UE-2.101 (vinvulat al desmuntatge del
mur UE-2.200), que fos reblert per l’UE-2.102. Aquest estrat es correspon a un
rebliment efectuat a l’espai, contemporani a l’UE-2.101, que es podria haver dut a
terme durant el procés de desmuntatge del mur UE-2.200 o del possible mur
posterior situat per damunt d’aquest (UE-2.108).
Posició física:
És cobert: 2.100
En contacte: 2.101
Es lliura: 2.103
Cobreix: 2.105
Cronologia: segles XI-XII

UE-2.103
Situació: sector 1
Descripció: restes de morter de calç, de tonalitats ataronjades, que han estat
localitzades a la zona NE de l’àrea on s’ha efectuat el sondeig. Presenta una planta
aproximadament rectangular, amb els límits irregulars i amb una direcció NE-SO.
El morter està disgregat i no presenta indicis que mostrin que es pogués
correspondre a les restes d’una estructura, sinó que formaria part del mateix
rebliment de l’espai vinculat amb les UE-2.101 i 2.102. En aquest sentit, la formació
de l’UE-2.103 estaria associada amb el desmuntatge d’algun mur o estructura; hi
hauria també la possibilitat que les restes d’aquest morter estiguessin vinculades
amb el procés de construcció d’algun mur, situat en una zona propera i del qual no
se n’han conservat restes o indicis. A nivell estratigràfic, les UE-2.101 i 2.102
cobreixen parcialment i es lliuren a l’UE-2.103, fet que ens indica l’anterioritat de
formació de l’UE-2.103 respecte els altres dos nivells.
Posició física:
És cobert: 2.100, 2.101, 2.102
Se li lliura: 2.101, 2.102, 2.104, 2.105
Cobreix: 2.104
Cronologia: segles XI-XII
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UE-2.104
Situació: sector 1
Descripció: nivell de terra sorrenca, poc compactada i de tonalitats marró fosc,
amb restes de cendres i de carbons i una acumulació de morter de calç de tonalitats
blanquinoses (arran de l’UE-2.103). S’ha documentat per sota de l’UE-2.101 i si
bé es tractaria també d’un rebliment possiblement format en el mateix moment
cronològic, s’ha distingit respecte aquest estrat per la seva diferent composició i
textura. En aquest sentit, ambdós estrats es correspondrien a una mateixa acció,
destinada a la pujada de nivell, si bé s’haurien format a en dos moments i una
procedència de les terres diferenciats.
Posició física:
És cobert: 2.102
Es lliura: 2.103
Cobreix: 2.106, 2.107, 2.115
Cronologia: segles XI-XII

UE-2.105
Situació: sector 1
Descripció: estrat de terra argilosa, de tonalitats vermelloses i amb restes de
carbons i nòduls de calç. S’ha documentat per sota de l’UE-2.102 i segueix també
la continuació de la línia de tancament del mur UE-2.200, si bé presenta menys
amplada respecte l’UE-2.102. Es correspondria al mateix rebliment que forma
l’UE-2.102 (possiblement associat amb el desmuntatge d’alguna estructura en
aquest punt durant el procés de rebliment), si bé s’ha diferenciat respecte la primera,
per les seves diferents textures i coloracions.
Posició física:
És cobert: 2.102, 2.101
Es lliura: 2.103
Cobreix: 2.108, 2.106, 2.107
Cronologia: segles XI-XII

UE-2.106/2.117
Situació: sector 1
Descripció: nivell de terra argilosa, de tonalitats marró fosc i ocres i bastant
compactada. S’ha documentat per sota de l’UE-2.106 i funciona amb l’acumulació
de pedres UE-2.107. Per les seves característiques i posició estratigràfica,
considerem que es correspondria a un nivell de rebliment de l’espai, que amortitzaria
les cotes superiors del mur UE-2.110 i el punt de contacte d’aquest amb el mur
UE-2.200. Per les seves característiques i compactació, considerem que podria
haver funcionat com a nivell de circulació de l’espai, un cop s’hauria amortitzat el
mur UE-2.110 i durant el moment inicial d’amortització del mur UE-2.200. A la
zona NO de l’àrea excavada ha estat identificat com a UE-2.117.
Posició física:
És cobert: 2.104
Es lliura: 2.108, 2.115, 2.107, 2.107A
Cobreix: 2.109, 2.118
Cronologia: segles IX-X
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UE-2.107
Situació: sector 1
Descripció: acumulació de pedres, que està associat amb l’UE-2.106 i se situa a
la zona central de l’espai sondejat, amb una direcció és NE-SO. Les pedres que la
configuren estan algunes d’elles lleugerament treballades i estan disposades de
manera irregular; la cara oest presenta certa intencionalitat d’alineament , mentre
que per l’est tenen una alineació irregular.  A l’extrem nord de la zona excavada
l’acumulació presentava més amplada i ha estat identificada com a UE-2.115.
Posició física:
És cobert: 2.104
ÉS solidari: 2.115
Se li lliura: 2.106
Es lliura: 2.108
Cobreix: 2.109
Cronologia: segles IX-X

UE-2.107A
Situació: sector 1
Descripció: acumulació de pedres, que està associat amb l’UE-2.106 i se situa a
la zona nord de l’espai sondejat, amb una direcció és NO-SE. Les pedres que la
configuren estan algunes d’elles lleugerament treballades i estan disposades de
manera irregular. Aquesta acumulació continuaria en direcció nord. Podria
correspondre’s a les restes d’un possible mur o estructura, de la qual se n’hauria
documentat el seu extrem SE.
Posició física:
És cobert: 2.104
Se li lliura: 2.106
Es recolza: 2.109
Cobreix: 2.109
Cronologia: segles IX-X

UE-2.108
Situació: sector 1
Descripció: alineació de pedres, amb una direcció NE-SO, lligades amb una baixa
quantitat de terra, sense indicis de restes de morter. Presenta la mateixa direcció
que el mur UE-2.200 i la seva cara NO està alineada respecte la del mur. Per les
seves característiques, ubicació i direccionalitat es correspondria a les restes d’un
mur de tancament, del qual se n’hauria conservat una filada. Les pedres que el
defineixen són de mida mitjana, alguna d’elles lleugerament escairada per la seva
cara exterior, i disposades de manera irregular. A nivell estratigràfic, l’UE-2.108
hauria estat tallada per la rasa de fonamentació del mur NE de l’espai, tot i que no
s’observava continuïtat del mur en direcció NE, i es recolzaria al damunt de les
restes del mur UE-2.200. Aquesta relació entre els dos murs tan sols s’ha pogut
constatar a l’extrem SE de l’UE-2.108. En aquest sentit, a la cota on s’ha localitzat
l’UE-2.108 s’ha finalitzat l’excavació de la zona NE de l’espai intervingut, sense
que s’hagi pogut apreciar el contacte en tota l’extensió dels murs. Tot i això,
considerem que possiblement l’UE-2.108 estaria reparant l’UE-2.200, com a
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tancament a NE i SO de dos espais. La posició estratigràfica i característiques ens
indiquen que la formació de l’UE-2.108 se situaria en època alt-medieval.
Les restes de l’UE-2.108 han estat cobertes mitjançant geotèxtil i terra i al damunt
s’hi ha edificat una estructura de ciment pòrtland, per tal de reforçar la fonamentació
del mur SE actual.
Posició física:
És cobert: 2.104
Se li lliura: 2.107
Es recolza: 2.200
Cronologia: segles IX-X

UE-2.109
Situació: sector 1
Descripció: nivell de terra argilosa, de tonalitats marró fosc i amb una alta proporció
de petits nòduls de morter de calç. Es correspondria a un estrat de rebliment, que
amortitzaria les cotes superiors del mur UE-2.110 i del contacte  d’aquest amb la
continuació del mur UE-2.220 en direcció NE.
Posició física:
És cobert: 2.106
Es lliura: 2.200
És solidari: 2.112, 2.118
Cobreix: 2.110, 2.114, 2.113
Cronologia: segles VII-VIII

UE-2.110
Situació: sector 1
Descripció: mur direcció NO-SE, que està bastit amb pedres de mida mitjana i
petita, sense treballar (o lleugerament escairades), disposades de manera irregular
i lligades amb abundant morter de calç, de tonalitats blanques. Es recolza al damunt
d’un nivell de pedres (UE-2.156), que es correspondrien a la seva fonamentació.
Aquest mur actuaria de tancament NE i SO de dos espais, dels quals el mur UE-
2.127 en seria el tancament SE. Les seves característiques constructives i posició
estratigràfica ens indicarien que s’hauria bastit en època tardoantiga. La zona
central i NO del mur hauria estat desmuntada, en el darrer moment del seu ús,
definint una obertura de comunicació entre els dos àmbits que diferenciava al NE i
SO.
Posició física:
És cobert: 2.109, 2.106, 2.114, 2.123
Se li lliura: 2.127, 2.114, 2.123, 2.126, 2.131, 2,132, 2.136, 2.144, 2.129,
2.134, 2.138
Es recolza: 2.156
Cronologia: segles V-VI

UE-2.112
Situació: sector 1
Descripció: acumulació de terra argilosa rubefactada, de tonalitats vermelles
intenses i amb carbons. Estava associat a l’UE-2.109, amb el que era solidari
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estratigràficament. Podria correspondre’s a les restes d’un foc, si bé no hauria
estat efectuat en el punt on se situava l’estrat, ja que no hi havia restes de
combustió al seu entorn. D’aquesta manera, l’UE-2.112 formaria part de l’UE-
2.109 i la terra que la configuraria provindria d’un foc. L’extrem est de l’estrat
continuava més enllà del límit de la zona excavada.
Posició física:
És cobert: 2.106
Es lliura: 2.200
És solidari: 2.109
Cobreix: 2.110
Cronologia: segles VII-VIII

UE-2.113
Situació: sector 1
Descripció: nivell de terra molt argilosa (textura llimosa) i de tonalitats ocres.
S’ha documentat al SO del mur UE-2.110. S’ha documentat per sota de l’UE-
2.109. Podria funcionar, juntament amb l’UE-2.114 com a possible nivell de circulació
del darrer moment d’ús de la zona SE del mur UE-2.110. En aquest punt l’UE-
2.113 cobreix l’UE-2.114.
Posició física:
És cobert: 2.109
Es lliura: 2.100, 2.200
Cobreix: 2.114
Cronologia: segles VII-VIII

UE-2.114
Situació: sector 1
Descripció: nivell de terra argilosa, de tonalitats marró fosc i bastant compactada.
Presenta restes petits carbons i nòduls de morter de calç. Per les seves
característiques i posició estratigràfica podria correspondre’s a un nivell de circulació
dels dos espais situats a NE i SO del mur UE-2.110, en el moment en què la seva
zona NO ja ha estat amortitzada. Al SE del mur UE-2.110 les cotes superiors de
l’estrat les formen l’UE-2.113. A l’extrem NO de la zona excavada l’UE-2.114 és
tallat per la possible sitja UE-2.120.
Posició física:
És cobert: 2.109, 2.113
Es lliura: 2.110, 2.200
És tallat: 2.120, 2.139, 2.141
Cobreix: 2.123, 2.125
Cronologia: segles VI-VII

UE-2.115
Situació: sector 1
Descripció: estrat format per una acumulació de pedres de mida mitjana i petita
(sense treballar), que combina amb terra poc compactada i de textura sorrenca.
S’ha documentat per sota de l’UE-2.104. Es podria correspondre a les restes d’un
mur o estructura situat en aquest punt o bé al seu desmuntatge. A la zona SE,
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aquesta acumulació es correspondria a l’UE-2.107, amb la diferència que l’UE-
2.115 presentava més amplada, ja que les pedres que la definien estaven més
separades entre elles.
Posició física:
És cobert: 2.104
És solidari: 2.106
Se li lliura: 2.116, 2.117
Cobreix: 2.109, 2.118
Cronologia: segles IX-X

UE-2.116
Situació: sector 1
Descripció: nivell de terra argilosa, de tonalitats rogenques i amb restes de morter
de calç. S’ha documentat per sota de l’UE-2.104 a l’extrem oest de la zona
excavada. Formaria part del mateix estrat que les UE-2.106 i 2.117, si bé ha
estat diferenciat per la seva diferent tonalitat i textura i per estar en contacte amb
l’UE-2.115.
Posició física:
És cobert: 2.104
Cobreix: 2.118
Cronologia: segles IX-X

UE-2.118
Situació: sector 1
Descripció: nivell de terra argilosa, de tonalitats marró fosc, amb petits carbons,
nòduls de morter de calç i bastant compactada. Es correspondria al mateix nivell
que l’UE-2.109.
Posició física:
És cobert: 2.116, 2.117
Se li recolza: 2.115
És solidari: 2.109
Cobreix: 2.114
Cronologia: segles VII-VIII

UE-2.119
Situació: sector 1
Descripció: acumulació de pedres de mida diversa, de les quals destaca una de
grans dimensions. No presenten cap lligam entre elles ni intencionalitat relativa a
definir una disposició, que indiqués que formessin part d’una estructura. Podria
estar associat amb el desmuntatge o construcció d’alguna estructura.
Posició física:
És cobert: 2.116
Cobreix: 2.114
Cronologia: segles VII-VIII
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UE-2.120
Situació: sector 1
Descripció: retall a l’UE-2.114 i als estrats situats per sota d’aquest, que ha estat
documentat al límit NO de l’àrea excavada. La seva planta del retall és semi-
circular, que mostraria una possible planta circular en tota la seva extensió. Per les
seves característiques considerem que es correspondria a la part inferior d’una
sitja, destinada a l’emmagatzematge de gra. Un cop amortitzada l’estructura, el
seu interior va ser reblert mitjançant l’UE-2.121.
Posició física:
És cobert: 2.118, 2.119, 2.109
Talla: 2.114, 2.123, 2.124, 2.125
És reblert: 2.121
Cronologia: segles VI-VII

UE-2.121
Situació: sector 1
Descripció: nivell de terra argilosa, de tonalitats marró fosc, poc compactada i
amb pedres de petites i mitjanes dimensions. S’ha documentat a l’interior del
retall UE-2.120, al qual rebleix. Es correspondria al nivell d’amortització de la possible
sitja UE-2.120, un cop aquesta ha deixat de funcionar.
Posició física:
És cobert: 2.118, 2.119, 2.109
Rebleix: 2.120
Cronologia: segles VI-VII

UE-2.122
Situació: sector 1
Descripció: acumulació de morter de calç, que està associat amb l’UE-2.114. Se
n’han documentat restes a la zona nord de l’àrea intervinguda i presenta una
planta irregular, sense cap indici que pogués estar associat al lligam d’una estructura.
Per les seves característiques i ubicació, podrien ser les restes d’un possible paviment
de morter de calç, que repararia o funcionaria amb l’UE-2.114 i del qual tan sols
en quedarien les restes documentades.
Posició física:
És cobert: 2.109
Cobreix: 2.114
Cronologia: segles VI-VII

UE-2.123
Situació: sector 1
Descripció: estrat de terra argilosa, de tonalitats vermelles i bastant compactada.
S’ha documentat per sota de l’UE-2.114. Es correspondria a un possible rebliment,
que amortitzaria la zona nord del mur UE-2.110. La seva compactació podria
indicar que també podria haver funcionat com a nivell de circulació (paviment de
terra piconada).
Posició física:
És cobert: 2.114
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Cobreix: 2.110, 2.126, 2.129
Es lliura: 2.110, 2.127
Cronologia: segles VI-VII

UE-2.125
Situació: sector 1
Descripció: nivell de terra argilosa, de tonalitats marró fosc i poc compactada.
Presenta una abundant quantitat de pedres, de mida petita. Per les seves
característiques, podria correspondre’s a una reparació de l’UE-2.123 i al paviment
de terra piconada que definiria, a un primer nivell d’amortització de  l’estrat, o bé al
rebliment d’un possible retall a l’UE-2.123. S’ha documentat al límit NE nord de
l’àrea intervinguda. La parcialitat de la documentació de l’estrat fa que no es puguin
aportar més dades en relació al possible retall i el rebliment UE-2.125
Posició física:
És cobert: 2.114
Es lliura: 2.123
Cronologia: segles VI-VII

UE-2.126
Situació: sector 1
Descripció: nivell de terra argilosa, amb petites acumulacions de sorres. En algun
punt presenta una tonalitat vermellosa, amb pedres de petites dimensions. S’ha
documentat al SO respecte el mur UE-2.110. Es correspondria a un rebliment,
que amortitzaria inicialment el tram NO d’aquest mur.
Posició física:
És cobert: 2.123
Es lliura: 2.110, 2.127
Cobreix: 2.110, 2.130
Cronologia: segles VI-VII

UE-2.127
Situació: sector 1
Descripció: mur direcció SO-NE, que tancaria pel SE l’àrea intervinguda en la
present intervenció. Està bastit amb pedres de mida diversa (majoritàriament
mida petita, combinant amb pedres de mida mitjana), disposades de manera
irregular i lligades amb abundant morter de calç. La disposició de les pedres i
l’abundància de morter, juntament amb l’alineació que defineix aquest a mitja
alçada de la part documentada, indicarien que aquest mur s’hauria bastit mitjançant
un encofrat. Al damunt del mur UE-2.127 s’hi va edificar el mur UE-2.200.
Posició física:
Se li lliura: 2.109, 2.112, 2.123, 2.126, 2.130, 2.131, 2.132, 2.136, 2.144,
2.145, 2.152, 2.129, 2.134, 2.138, 2.154
Se li recolza: 2.200
Es lliura: 2.110
Es recolza: 2.161, 2.152
Cronologia: segles V-VI
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UE-2.129
Situació: sector 1
Descripció: nivell de terra sorrenca, de tonalitats ocre-marronoses i bastant
compactada. S’ha documentat per sota de l’UE-2.123, a la zona  NE respecte el
mur UE-2.110. Per les seves característiques, podria correspondre’s a un possible
nivell de circulació de terra piconada.
Posició física:
És cobert: 2.123
Es lliura: 2.110, 2.127
Cronologia: segles V-VI

UE-2.130
Situació: sector 1
Descripció: nivell de terra argilosa, de tonalitats ocre-marronoses i bastant
compactada, amb fragments de carbons i nòduls de llims. S’ha documentat a la
zona SO respecte el mur UE-2.110. Les seves característiques i cota de localització
són similars a l’UE-2.129 del NE del mur, si bé l’UE-2.130 presenta una textura
més argilosa. Per les seves característiques i ubicació, considerem que es podria
correspondre també a un nivell d’ús (paviment de terra piconada) vinculat als
murs UE-2.110 i 2.217.
Posició física:
És cobert: 2.126
Es lliura: 2.110, 2.127
Cobreix: 2.131
Cronologia: segles V-VI

UE-2.131
Situació: sector 1
Descripció: estrat de terra de textura argilosa, amb punts més sorrenca, de
tonalitats gris fosc, amb taques de carbons i acumulacions d’argila rubefactada
(especialment arran de l’oest del mur UE-2.127). S’ha documentat per sota de
l’UE-2.130, al SO del mur UE-2.110. Per les seves característiques i compactació,
podria correspondre’s a un nivell de circulació, corresponent a un paviment de
terra trepitjada, vinculat als murs UE-2.110 i 2.127.
Posició física:
És cobert: 2.130
Es lliura: 2.110, 2.127
Cobreix: 2.132, 2.133
Cronologia: segles V-VI

UE-2.132
Situació: sector 1
Descripció: nivell de terra argilosa, amb taques de carbons i petites acumulacions
de sorres i bastant compactada. S’ha documentat per sota de l’UE-2.131 a la
zona SO del mur UE-2.110. Per les seves característiques i compactació, podria
haver funcionat com a paviment de terra trepitjada, formant un nivell de circulació
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dels murs UE-2.127 i 2.110. La possible combustió UE-2.133 s’assenta al damunt
de les cotes inferiors d’aquest estrat,  mentre que a les cotes superiors, l’UE-
2.132 es lliura a l’UE-2.133; aquest fet indicaria que l’UE-2.133 podria haver
funcionat durant l’ús de l’UE-2.132.
Posició física:
És cobert: 2.131
Es lliura: 2.110, 2.127, 2.133
Se li recolza: 2.133
Cobreix: 2.136
Cronologia: segles V-VI

UE-2.133
Situació: sector 1
Descripció: restes d’una possible combustió, que està formada per una acumulació
de cendres (de tonalitats grises i blanques), al damunt d’un maó (o bé un fragment
de tègula). El maó presenta restes de cremat, amb un canvi de tonalitat (tons
més negres i vermell intents), fet que indicaria que el foc s’hauria produït directament
al damunt d’aquest. S’ha documentat just al límit NO de la zona intervinguda i, per
aquest motiu, no s’ha pogut determinar el seu perímetre ni constatar de manera
clara la seva funcionalitat, ja que no ha estat ni delimitat ni excavat. A les seves
cotes inferiors s’assenta al damunt de l’UE-2.132, metre que per la part superior
l’UE-2.132 es lliura al maó que forma part de l’UE-2.133. Aquest fet ens indicaria
que aquesta possible combustió hauria funcionat amb el nivell de circulació associat
amb l’UE-2.132.
Posició física:
És cobert: 2.131
Es recolza: 2.132
Se li lliura: 2.132
Cronologia: segles V-VI

UE-2.134
Situació: sector 1
Descripció: estrat de terra argilosa, de tonalitats vermelles, amb taques de carbons
i bastant compactada. S’ha documentat per sota de l’UE-2.129 a la zona NE del
mur UE-2.110. Per les seves característiques, podria correspondre’s a un paviment
de terra trepitjada. Per la seva cota de localització i característiques podria haver
funcionat de manera coetània amb l’UE-2.135 en el seu darrer moment d’ús
Posició física:
És cobert: 2.129
Es lliura: 2.127
Cobreix: 2.138
Cronologia: segles V-VI

UE-2.135
Situació: sector 1
Descripció: restes de morter de calç, de gra fi i tonalitats ocres. S’ha documentat
a la zona SO respecte el mur UE-2.110, per sota de l’UE-2.132 i al damunt de
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l’UE-2.136. Possiblement es tractaria de les restes d’un paviment de morter de
calç, o bé la preparació d’algun altre paviment (TIPUS??), del qual no n’han quedat
restes o indicis. Per la seva cota de localització, podria haver funcionat en el
mateix moment que l’UE-2.134 de la zona NE del mur UE-2.110.
Posició física:
És cobert: 2.132
Es lliura: 2.217
Cobreix: 2.136
Cronologia: segles V-VI

UE-2.136
Situació: sector 1
Descripció: estrat de terra argilosa (amb algun punt amb una textura més
sorrenca), de tonalitats gris fosc i bastant compactada. S’ha documentat per sota
de l’UE-2.132 i del nivell de morter de calç UE-2.135, en els punts on aquest s’ha
conservat. Per les seves característiques, es tractaria d’un paviment de terra
piconada, o bé la preparació prèvia al nivell de morter de calç UE-2.135. Per la
seva cota de localització podria haver funcionat contemporàniament amb l’UE-
2.134 de la zona NE del mur UE-2.110.
Posició física:
És cobert: 2.132, 2.135
Es lliura: 2.127
Cobreix: 2.144
Cronologia: segles V-VI

UE-2.138
Situació: sector 1
Descripció: nivell de terra argilosa, de tonalitats vermelles, bastant compactada i
amb nòduls i taques de llims. S’ha documentat per sota de l’UE-2.134 a la zona
NE del mur UE-2.110. Es correspondria a l’estrat de rebliment posterior a la
construcció del mur UE-2.110 i la seva compactació podria indicar-nos que les
seves cotes superiors podrien haver funcionat com a paviment de terra trepitjada
associat al moment de la construcció del mur i el seu primer ús.
Posició física:
És cobert: 2.134
Es lliura: 2.127
Cobreix: 2.148, 2.149, 2.150, 2.156
Cronologia: segles V-VI

UE-2.139
Situació: sector 1
Descripció: trencament a l’UE-2.114, així com al límit oest de la possible sitja UE-
2.120 i del seu rebliment UE-2.121. Aquest trencament ha estat documentat tan
sols a l’angle del límit NO de la zona excavada i definiria una possible planta circular.
Per les seves característiques i ubicació considerem que es podria correspondre a
una possible sitja, posterior a l’UE-2.120 que la tallaria.
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Posició física:
És cobert: 2.113
Talla: 2.114, 2.120, 2.121
És reblert: 2.140
Cronologia: segles VI-VII

UE-2.140
Situació: sector 1
Descripció: nivell de terra molt poc compactada, de tonalitats marró fosc i amb
pedres de petites dimensions. S’ha documentat a l’interior del trencament UE-
2.139 al qual rebleix. Aquest estrat no ha estat excavat ja que se situava a límit
NO de l’àrea excavada.
Posició física:
És cobert: 2.113
Rebleix: 2.139
Cronologia: segles VI-VII

UE-2.141
Situació: sector 1
Descripció: trencament a l’UE-2.114, que possiblement definiria una planta circular.
S’ha documentat al límit NE de la zona excavada i podria correspondre’s a una
sitja, contemporània al retalls UE-2.120 i 2.139. La seva ubicació al límit de
l’excavació ha motivat que no s’hagi pogut determinar la planta del seu perímetre
ni excavar el seu rebliment (UE-2.142).
Posició física:
És cobert: 2.109
Talla: 2.114
És reblert: 2.142
Cronologia: segles VI-VII

UE-2.142
Situació: sector 1
Descripció: estrat de terra argilosa, molt poc compactada i de tonalitats negres i
grisos. S’ha documentat a l’interior del retall UE-2.141 i es correspondria al seu
rebliment, que amortitzaria la possible sitja. Aquest estrat no ha estat excavat ja
que se situava al límit NO de la zona intervinguda.
Posició física:
És cobert: 2.109
Rebleix: 2.141
Cronologia: segles VI-VII

UE-2.143
Situació: sector 1
Descripció: restes de morter de calç, combinades amb terra argilosa de tonalitats
grises. S’ha documentat per sota de l’UE-2.136 i per damunt de l’UE-2.144 arran



Annex I: Inventari de les Unitats Estratigràfiques

de les cotes inferiors de la cara oest del mur UE-2.110. Si bé no està en contacte
amb aquest, aquest estrat discorre en paral·lel respecte el mur.
Posició física:
És cobert: 2.136
Cobreix: 2.144
Cronologia: segles V-VI

UE-2.144
Situació: sector 1
Descripció: nivell de terra sorrenca, de tonalitats vermelloses i amb taques de
carbons. S’ha documentat per sota de l’UE-2.136 i l’UE-2.143 a la zona SO del
mur UE-2.110. Per les seves característiques, es correspondria a un estrat de
rebliment associat amb el moment de la construcció d’aquest mur.
Posició física:
És cobert: 2.136, 2.143
Es lliura: 2.127
Cobreix: 2.145, 2.146, 2.147, 2.156
Cronologia: segles V-VI

UE-2.145
Situació: sector 1
Descripció: estrat de terra sorrenca, de tonalitats ataronjades. S’ha documentat
per sota de l’UE-2.144 al SO del mur UE-2.110. Per les seves característiques i
posició estratigràfica, es correspondria a un possible rebliment del moment de la
construcció del mur UE-2.110 o un nivell associat a l’amortització del possible
mur anterior a aquest (UE-2.156)
Posició física:
És cobert: 2.144
Es lliura: 2.156, 2.127
És tallat: 2.146
Cobreix: 2.152. 2.155
Cronologia: segles V-VI

UE-2.146
Situació: sector 1
Descripció: retall a UE-2.145, arran de la filera de pedres UE-2.156 que
possiblement se situarien al seu interior. Tot i la parcialitat de la documentació
d’aquest trencament, considerem que podria estar associat amb la construcció
del possible mur-estructura que definiria l’UE-2.156. Un cop edificada l’UE-2.156,
es va acabar de reblir el trencament mitjançant l’UE-2.147.
Posició física:
És cobert: 2.144
Talla: 2.145
És reblert: 2.147, 2.156
Cronologia: segles V-VI
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UE-2.147
Situació: sector 1
Descripció: estrat de terra poc compactada, de textura sorrenca i amb nòduls de
morter. S’ha documentat a l’interior del trencament UE-2.146, al qual acabava de
reblir un cop s’hauria definit al seu interior l’UE-2.156.
Posició física:
És cobert: 2.144
Rebleix: 2.146
Es lliura: 2.156
Cronologia: segles V-VI

UE-2.148
Situació: sector 1
Descripció: nivell de terra sorrenca, de tonalitats ataronjades i bastant compactada.
S’ha documentat per sota de l’UE-2.138 a la zona NE del mur UE-2.110, si bé se
situa per sota de les seves cotes inferiors. La seva cota de localització i
característiques són similars a les de l’UE-2.145 del SO de l’UE-2.110. També
presenta un retall (UE-2.149) possiblement vinculat a la construcció del possible
mur UE-2.156 (anterior a UE-2.110). A partir d’aquest fet, les UE-2.148 i 2.145
podrien correspondre’s al mateix estrat de rebliment o bé paviment de terra
piconada, anteriors a la construcció de l’UE-2.156, posteriorment a la construcció
del mur UE-2.127 al qual es lliuren.
Posició física:
És cobert: 2.138
És tallat: 2.149
Es lliura: 2.127
Cobreix 2.151, 2.155
Cronologia: segles V-VI

UE-2.149
Situació: sector 1
Descripció: retall a l’UE-2.148, que possiblement estaria associat a la construcció
del mur o estructura UE-2.156, que se situa a l’interior del retall. Un cop edificada
l’UE-2.156 es va acabar de reblir el trencament mitjançant l’UE-2.150.
Posició física:
És cobert: 2.138
Talla: 2.148
És reblert: 2.150, 2.156
Cronologia: segles V-VI

UE-2.150
Situació: sector 1
Descripció: estrat de terra sorrenca, amb una alta proporció de mòduls de morter
de calç. S’ha documentat a l’interior del retall UE-2.149, al qual rebleix i es lliura a
l’UE-2.156. D’aquesta manera, un cop edificada l’UE-2.156 s’hauria acabat de
reblir el trencament UE-2.149 mitjançant l’UE-2.150.
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Posició física:
És cobert: 2.138
Rebleix: 2.149
Es lliura: 2.156
Cronologia: segles V-VI

UE-2.151
Situació: sector 1
Descripció: nivell de terra argilosa, de tonalitats gris-negres i bastant compactada.
S’ha documentat per sota de l’UE-2.148 a la zona NE respecte el mur UE-2.110,
si bé és anterior a la seva construcció. Es correspondria a un estrat de rebliment
anterior a la construcció del mur UE-2.127, ja que les cotes inferiors del mur
s’assenten al damunt d’aquest estrat.
Posició física:
És cobert: 2.148
Se li recolza: 2.127
És solidari: 2.155
Cronologia: segles V-VI

UE-2.152
Situació: sector 1
Descripció: estrat de terra sorrenca, de tonalitats ocres, amb restes de morter
de calç i pedres de mida diversa. S’ha documentat per sota de l’UE-2.145 a la
zona SE del mur UE-2.110, si bé seria anterior a la construcció del mur. La seva
ubicació i característiques ens indicarien que seria un estrat de rebliment del moment
de la construcció del mur UE-2.127, ja que les cotes superiors de l’estrat es lliuren
al mur. Tot i que presenta unes característiques diferenciades, la cota de localització
d’aquest estrat és similar a les de l’UE-2.148. Possiblement els dos estrats serien
rebliments del moment de la construcció del mur UE-2.127. En aquest nivell s’ha
finalitzat l’excavació de la zona NE del mur UE-2.110.
Posició física:
És cobert: 2.145
Es lliura: 2.127
Se li recolza: 2.127
Cronologia: segles V-VI

UE-2.153
Situació: sector 1
Descripció: restes d’una combustió, associada amb el rebliment UE-2.148. En el
punt on s’ha documentat el foc, l’UE-2.148 presenta unes tonalitats vermelles
intenses (per les altes temperatures) i al damunt s’hi situen cendres i restes de
terra de tonalitats negra, que s’haurien format pel foc. Possiblement es
correspondria a un foc efectuat durant el procés de formació de l’UE-2.148 i la
construcció del mur UE-2.127.
Posició física:
És cobert: 2.138
Es recolza: 2.148
Cronologia: segles V-VI
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UE-2.154
Situació: sector 1
Descripció: nivell de terra argilosa, de tonalitats ataronjades i bastant compactada.
S’ha documentat per sota de l’UE-2.152. Per les seves característiques, es
correspondria a un estrat de rebliment, que podria amortitzar alguna estructura
anterior (no documentada) així com apujar el nivell, prèviament a la construcció
del mur UE-2.127, ja que les seves cotes inferiors se situen per damunt de l’estrat.
Posició física:
És cobert: 2.152
Cobreix: 2.164
Cronologia: segles V-VI

UE-2.155
Situació: sector 1
Descripció: acumulació de cendres, associades al rebliment UE-2.152. Possiblement
la seva formació estaria associada amb algun tipus de combustió duta a terme en
una zona propera, si bé no se n’han documentat restes.
Posició física:
És cobert: 2.148
És solidari: 2.151
Cronologia: segles V-VI

UE-2.156
Situació: sector 1
Descripció: estructura bastida a partir d’una filada de pedres de mida mitjana i
gran, disposades de manera poc regular i lligades amb argila. La seva direcció és
SE-NO i al damunt seu s’hi recolza el mur UE-2.110. L’UE-2.156 es correspondria
a la fonamentació del mur i se situava a l’interior d’una rasa, que tallava els estrats
anteriors a la construcció del mur (UE-2.145 i 2.148) i a la que reblia parcialment.
Posició física:
Se li recolza: 2.110
Rebleix: 2.146, 2.149
Se li lliura: 2.147, 2.150
Cronologia: segles V-VI

UE-2.157
Situació: sector 1
Descripció: nivell de terra sorrenca, sota de l’UE-2.151, de tonalitats marró fosc,
amb carbons. Presenta similituds amb l’UE-2.151, si bé s’han diferenciat per la
menor proporció de restes de cremat de l’UE-2.157. Aquest estrat se situa per
sota de la base del mur UE-2.127 i es correspondria a un estrat previ a la seva
construcció, que podria estar amortitzant alguna estructura anterior i regularitzant
la zona.
Posició física:
És cobert: 2.151
Cronologia: segles V-VI
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UE-2.160
Situació: sector 1
Descripció: restes d’un revestiment d’argila, amb un nivell de morter de calç
exterior. S’ha documentat a les cotes inferiors del mur UE-2.127 i del possible mur
UE-2.156. Possiblement serien restes d’un revestiment d’algun mur anterior,
d’ubicació indeterminada, que formarien part del rebliment UE-2.145. Aquest estrat
es lliura a les restes del revestiment. Tot i que aquest revestiment es lliura al mur
UE-2.127 és poc probable que estigués associat amb aquest. En aquest sentit, en
cap altre punt de l’àrea documentada del mur s’han documentat restes o indicis
d’un possible revestiment.
Posició física: segles V-VI
És cobert: 2.144
Es lliura: 2.127, 2.156
Se li lliura: 2.145
Cronologia: segles V-VI

UE-2.161
Situació: sector 1
Descripció: estrat de terra argilosa, de tonalitats marró fosc i negres i amb restes
de cendres i carbons. S’ha documentat per sota de l’UE-2.152 a la zona NE del
mur UE-2.110, per sota de les seves cotes inferiors. Se situa també per sota de la
base del mur UE-2.127, fet que ens indica l’anterioritat de la formació de l’estrat
respecte el mur. Per les seves característiques, l’UE-2.161 es correspondria a un
rebliment previ a la construcció del mur UE-2.127, que possiblement amortitzaria
alguna estructura anterior (no documentada) i regularitzaria l’espai prèviament a
la construcció del mur. En aquest estrat s’ha finalitzat l’excavació al NO de l’UE-
2.110.
Posició física:
És cobert: 2.151
Cronologia: segles V-VI

UE-2.162
Situació: sector 1
Descripció: nivell de terra sorrenca, de tonalitats ataronjades, bastant compactada
i amb pedres de petita i mitjana dimensions. S’ha documentat per sota de l’UE-
2.158 i se situa per sota de la base del mur UE-2.127. La seva posició estratigràfica
i característiques ens indiquen que es correspondria a un rebliment anterior a la
construcció del mur UE-2.127. Aquest rebliment estaria destinat possiblement a
amortitzar alguna estructura anterior al mur (no documentada) i a regularitzar el
terreny prèviament a la construcció de l’UE-2.127. En aquest estrat s’ha finalitzat
l’excavació al SO del mur UE-2.110.
Posició física:
És cobert: 2.158
Cronologia: segles V-VI
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UE-2.164
Situació: sector 1
Descripció: nivell de terra sorrenca, de tonalitats marró fosc i negres. S’ha
documentat per sota de la base del mur UE-2.127. Es correspondria a un rebliment
previ a la construcció del mur, igual que la resta situat per sota del mateix, si bé ha
estat diferenciat per la seva diferent tonalitat i ubicació respecte el mateix. Com la
resta de revestiments situats per sota de l’UE-2.127, aquest podria estar
amortitzant alguna estructura anterior, alhora que regularitzaria l’espai prèviament
a la construcció del mur.
Posició física:
És cobert: 2.154
Cronologia: segles V-VI
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Sector 2

UE-1.200
Situació: sector 2. Sondeig 2
Descripció: nivell de terra poc homogènia i poc compactada. S’ha documentat a
l’inici del sondeig i es correspondria a un rebliment associat amb la preparació d’un
paviment, del qual no se’n conserven restes o indicis.
Posició física:
Es lliura: 1.212
Cobreix: 1201
Cronologia: segle XIX-XX

UE-1.201
Situació: sector 2. Sondeig 2
Descripció: paviment de cairons quadrats, de 25x25cm, que s’assenten al damunt
d’un nivell de morter de calç, que alhora actua de lligam entre els cairons. S’ha
documentat per sota de l’UE-1.200 i formaria el nivell de circulació de l’espai
possiblement del moment de la construcció de l’edifici actual, al segle XIX.
Posició física:
És cobert: 1.201
Es lliura: 1.212
Cobreix: 1.202
Cronologia: segle XIX

UE-1.202
Situació: sector 2. Sondeig 2
Descripció: nivell de terra argilosa i poc compactada, de color negre i gris i amb
una abundant presència de cendres i restes de combustió i de morter de calç. S’ha
documentat per sota del paviment UE-1.201 i formaria el rebliment que
regularitzaria l’espai prèviament a la instal·lació dels cairons del paviment.
Posició física:
És cobert: 1.201
Es lliura: 1.212
Cobreix: 1.203, 1.204
Cronologia: segle XIX

UE-1.203
Situació: sector 2. Sondeig 2
Descripció: nivell de morter de calç, amb fragments de maons, que s’ha
documentat a la zona sud del sondeig. Se situa per sota de l’UE-1.202 i del mur
de maons UE-1.212, que se li assenta al damunt. Es correspondria a la base
d’aquest mur de maons i alhora amortitzaria el mur sud (UE-1.208) de la fossa
sèptica anterior.
Posició física:
És cobert: 1.202
Se li recolza: 1.212
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se li lliura: 1.204
Cobreix: 1.208, 1.210, 1.213, 1.214
Cronologia: segle XIX

UE-1.204
Situació: sector 2. Sondeig 2
Descripció:  nivell de terra sorrenca, de tonalitats ataronjades i blanquinoses,
amb una alta proporció de morter de calç. S’ha documentat per sota de l’UE-
1.202 i es lliura a l’UE-1.203. Formaria part del rebliment final de la fossa sèptica
anterior, que amortitza parcialment el seu mur UE-1208 i regularitzaria l’espai
prèviament a la instal·lació del paviment UE-1.201. S’hauria format en un moment
posterior a la construcció de l’UE-1.203.
Posició física:
És cobert: 1.202
Es lliura: 1.203
Cobreix: 1.205, 1.208, 1.214
Cronologia: segle XIX

UE-1.205
Situació: sector 2. Sondeig 2
Descripció: nivell de terra argilosa, de tonalitats marró fosc, negres i grises i
bastant compactada. S’ha documentat per sota de l’UE-1.204 i es correspon al
rebliment de la fossa sèptica documentada en aquest sondeig. La seva ubicació,
juntament amb les seves característiques i l’abundància de material arqueològic
recuperat durant la seva excavació ens indiquen que aquest estrat es correspondria
al sediment format a partir de la deposició de residus a l’interior de la fossa. Per
sota de l’estrat s’hi situa el paviment que forma la base de l’estructura.
Posició física:
És cobert: 1.204, 1.203
Es lliura: 1.208
Cobreix: 1.206
Cronologia: inicis segle XIX

UE-1.206
Situació: sector 2. Sondeig 2
Descripció: paviment que defineix la base de la fossa sèptica documentada en
aquest sondeig. La zona central i nord del paviment està format per cairons de
25x25cm, disposats en filades horitzontal; la zona sud està definit per maons de
15x30cm, disposats a trenca-junt. Tot i la seva diferència, possiblement els dos
tipus de cairons s’haurien instal·lat en el mateix moment.
Posició física:
És cobert: 1.205
Es lliura: 1.208, 1.209
Cobreix: 1.207
Cronologia: segle XVIII-inicis segle XIX
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UE-1.207
Situació: sector 2. Sondeig 2
Descripció: nivell de terra argilosa, de tonalitats vermell fosc, amb algun nòdul de
morter de calç i bastant compactada. S’ha documentat per sota del paviment UE-
1.206 i es correspondria a un rebliment existent en el moment de la construcció
de la fossa sèptica i que, juntament amb altres estrats situats per damunt de l’UE-
1.207 haurien estat excavats quan es va edificar la fossa. Seria el mateix nivell
que l’UE-1.210 localitzada a l’exterior sud de l’estructura (arran del mur sud de
l’espai). Les característiques de l’estrat, els materials recuperats durant la seva
excavació i la seva cota de localització ens fa considerar que es correspondria a
un rebliment de possible cronologia tardo-antiga. En aquest estrat s’ha finalitzat
l’excavació del sondeig.
Posició física:
És cobert: 1.206
És igual: 1.210
És tallat: 1.214
Cronologia: segles V-VII

UE-1.208
Situació: sector 2. Sondeig 2
Descripció: mur direcció est-oest, que tanca pel sud la fossa sèptica documentada
en aquest sondeig. Està bastit amb pedres de mida mitjana, lleugerament treballades
i maons, amb algun possible carreu aprofitat, tots ells disposat en filades poc
regulars i lligats amb morter de calç de tonalitats ocres. La cara interior el mur
presenta les restes d’un revestiment de morter de calç, juntament amb concreció
calcària a les seves cotes superiors, que s’hauria format pels líquids i residus que
es dipositaven a l’interior de l’estructura. La cara exterior del mur es lliura al límit
del retall UE-1.214, a l’interior del qual s’hi situa l’estructura. A la zona central del
tram documentat del mur, aquest sobresurt en direcció nord. Possiblement aquesta
major amplada del mur estaria associada a la base d’una conducció que
transportaria els residus cap a l’interior de la fossa. En el moment de l’amortització
de l’estructura, la part superior del mur hauria estat desmuntada.
Posició física:
És cobert: 1.204, 1.203
Se li lliura: 1.205, 1.206
És solidari: 1.209
Rebleix: 1.214
Cronologia: segle XVIII-inicis segle XIX

UE-1.209
Situació: sector 2. Sondeig 2
Descripció: mur direcció nord-sud, que tanca per l’est la fossa sèptica documentada
en aquest sondeig. Està construït amb pedres de mida diversa (sense treballar),
maons i elements arquitectònics aprofitats (un fragment de marc de porta
motllurat), tots ells lligats amb morter de calç de tonalitats ocres. La cara interior
del mur conserva restes de revestiment de morter de calç i presenta concreció
calcària, produïda pels residus dipositats a l’interior de la fossa. La seva cara exterior
es lliura al trencament UE-1.214, que es va dur a terme en el moment de la
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construcció de la fossa. En el moment de l’amortització de l’estructura, la part
superior del mur hauria estat desmuntada.
Posició física:
És cobert: 1.204, 1.203
Se li lliura: 1.205, 1.206
És solidari: 1.208
Rebleix: 1.214
Cronologia: segle XVIII-inicis segle XIX

UE-1.210
Situació: sector 2. Sondeig 2
Descripció: estrat de terra argilosa, de tonalitats marró fosc, amb petits nòduls
de morter de calç i bastant compactada. S’ha documentat a la zona sud respecte
el mur de la fossa UE-1.208. Es correspondria a un rebliment existent en el moment
de la construcció de la fossa i del mur de tancament de l’espai UE-1.211, ja que
els retalls associats amb la construcció dels dos el tallen. Podria ser el mateix
estrat que l’UE-1.207, documentat per sota del paviment de la fossa UE-1.207.
Per les seves característiques, posició estratigràfica, així com pels materials
recuperats durant la seva excavació parcial, considerem que es correspondria a
un rebliment format en època tardo antiga. En aquest estrat s’ha finalitzat l’excavació
del sondeig.
Posició física:
És cobert: 1.203
És igual:1.207
És tallat: 1.213, 1.214
Cronologia: segles V-VII

UE-1.211
Situació: sector 2. Sondeig 2
Descripció: mur direcció est-oest, que funciona com a part del tancament SE de
l’espai intervingut. Està bastit amb pedres lleugerament treballades, amb algun
carreu aprofitat i algun maó, lligats tots ells amb morter de calç de tonalitats
ocres. Les pedres estan disposades en filades horitzontals, que es regularitzen
mitjançant els maons, per tal de salvar la diferència de mida de les pedres. A les
cotes inferiors del mur s’hi situa la seva fonamentació, que presenta poca alçada i
està formada per pedres sense treballar, disposades de manera irregular i lligades
amb el mateix morter de calç de lligam del mur. La fonamentació se situa a l’interior
d’un retall (UE-1.213) al rebliment UE-1.210, al qual rebleix totalment.
Posició física:
Se li lliura: 1.212, 1.203
Rebleix: 1.213
Se li lliura: 1.212
Cronologia: segle XVI
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UE-1.212
Situació: sector 2. Sondeig 2
Descripció: mur de maons, disposats en filades horitzontals, amb algun maó
vertical o d’amplada superior i lligats amb morter de calç de tonalitats blanques. La
seva direcció és est-oest i actuaria de tancament sud de l’espai a la zona
intervinguda. Aquest mur es lliura i revesteix al mur UE-1.211, funcionant
possiblement com a regularitzador del tancament de tot l’espai, així com d’aïllant
de les humitats. Es recolza al damunt de la base de morter de calç UE-1.203 i se
li lliura el paviment de cairons UE-1.201, amb el que serien contemporanis a nivell
de cronologia constructiva.
Posició física:
Es lliura: 1.211
Es recolza: 1.203
Se li lliura: 1.200, 1.201
Cronologia: segle XIX

UE-1.213
Situació: sector 2. Sondeig 2
Descripció: rasa de fonamentació del mur UE-1.212, que talla el rebliment UE-
1.210. La seva planta és rectangular, amb la mateixa orientació del mur, que
rebleix totalment la rasa.
Posició física:
És cobert: 1.203
Talla: 1.210
És reblert: 1.211
Cronologia: segle XVI

UE-1.214
Situació: sector 2. Sondeig 2
Descripció: retall als estrats de rebliment UE-1.207 i 1.210, de possible planta
quadrada o rectangular, amb els límits irregulars. Es correspon al retall a l’interior
del qual s’hi va edificar la fossa sèptica documentada de manera parcial en aquest
sondeig, fet que suposa que aquest trencament també hagi estat localitzat
parcialment. La fossa sèptica rebliria totalment el retall, amb la cara exterior dels
seus murs de tancament (UE-1.208 i 1.209), que es lliurarien als seus límits.
Posició física:
És cobert: 1.203, 1.204
Talla: 1.207, 1.210
És reblert: 1.208, 1.209
Se li lliura: 1.208, 1.209
Cronologia: segle XVIII-inicis segle XIX
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UE-602
Situació: sector 2. Comprovació cala  600 (intervenció 2008)
Descripció: estructura corresponent a una canalització de desguàs. Està bastida
amb maons, lligats amb ciment ràpid i presenta una secció rectangular. No s’observa
la relació estratigràfica amb el mur de tancament de l’espai i la seva possible
fonamentació (UE-604), però les característiques del lligam de l’UE-602 ens indiquen
que seria posterior respecte el mur.
Cronologia: segle XX

UE-604
Situació: sector 2. Comprovació cala 600 (intervenció 2008)
Descripció: Mur de maons i amb alguna pedra de mida mitjana, disposats de
manera poc regular i lligats amb ciment. En dos punts, al damunt del mur s’hi
recolzen dures alineacions de totxanes lligades amb ciment pòrtland. S’ha
documentat en el sondeig 600, arran del mur de tancament nord del sector 2 i
podria correspondre’s a la fonamentació d’aquest mur. A nivell cronològic, podríem
ubicar el moment de la construcció del mur i la fonamentació quan es va construir
l’edifici actual, o bé en un moment posterior (a finals del segle XIX). A les seves
cotes inferiors, a la zona oest, s’observen parcialment maons disposats de manera
vertical, com si definís un plec de llibre. Aquest podria estar vinculat amb alguna
obertura inferior al mur (per al clavegueram), tot  i que la parcialitat de la
documentació d’aquest mur no permet aportar més dades en aquest sentit.
Posició física:
Es recolza: 605
Cronologia: segle XIX

UE-605
Situació: sector 2. Comprovació cala 600 (intervenció 2008)
Descripció: mur direcció NE-SE, que ha estat documentat parcialment (la seva
cara SE). Està bastit amb pedres poc treballades, de mida mitjana, lligades amb
morter de calç, de tonalitats blanquinoses. Per la seva ubicació i característiques
es correspondria a la continuació del mur UE-1.405, de la rasa efectuada al sector
3. La cronologia d’aquests murs se situa en època romana imperial i es podrien
correspondre a un mur de terrassa del fòrum.
Posició física:
Se li recolza: 602
Cronologia: segle IaC

UE-700 / 704
Situació: sector 2. Comprovació cala 700 (intervenció 2008)
Descripció: nivell de terra poc homogènia, de tonalitats diverses i amb abundant
proporció de restes de material de construcció. Es va documentar durant la
intervenció efectuada l’any 2012, a la cala 700. Se situa per sota del nivell de
cendres UE-703 i cobreix els murs UE-705 i 706. Per les seves característiques i
ubicació es correspondria a l’estrat que amortitzaria els dos murs, un cop les
seves cotes superiors haurien estat desmuntades.
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Posició física:
És cobert: 703
Cobreix: 705, 706, 710
Cronologia: segles XVIII-XIX

UE-705
Situació: sector 2. Comprovació cala 700 (intervenció 2008)
Descripció: mur direcció NO-SE, que està bastit amb pedres escairades, de mida
mitjana i disposades de manera regular. Les pedres estan lligades amb abundant
morter de calç, de tonalitats blanquinoses. La seva planta defineix una lleugera
corba al seu extrem NE en direcció nord. Les seves característiques podrien indicar
una possible cronologia romana o baix-medieval.
Posició física:
És cobert: 700/704
Se li lliura: 706, 710
Cronologia: segle II, segle XIII

UE-706
Situació: sector 2. Comprovació cala 700 (intervenció 2008)
Descripció: mur direcció SE-NO, que està construït amb pedres sense treballar,
disposades de manera irregular i lligades amb morter de calç de tonalitats
ataronjades. Es podria correspondre a una possible fonamentació de mur o
estructura. La seva factura constructiva ens mostra una possible cronologia baix-
medieval.
Posició física:
És cobert: 700/704
Es lliura: 704
Se li lliura: 710
Cronologia: segles XIII-XIV

UE-710
Situació: sector 2. Comprovació cala 700 (intervenció 2008)
Descripció: nivell de terra argilosa, de tonalitats marró fosc i bastant compactada.
S’ha documentat a l’espai entre els murs UE-705 i 706, als quals es lliura. Es
correspondria a un possible rebliment associat amb una pujada o regularització de
nivell.
Posició física:
És cobert: 700/704
Es lliura: 705, 706
Cronologia: posterior segles XIII-XIV
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Sector 3

UE-1.100
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: paviment de rajols de 25x25cm, corresponent al nivell de circulació
del moment de la intervenció. Estan disposats a junt seguit i assentats al da munt
d’un nivell de morter de calç, que alhora actua de lligam dels rajols. Aquest paviment
s’hauria instal·lat possiblement en el moment de la construcció de l’edifici actual
(segle XIX).
Posició física:
Es lliura: 1.106, 1.116
Cobreix: 1101
Cronologia: segle XIX

UE-1.101
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: nivell de terra argilosa, de tonalitats marró fosc, negres i amb carbons.
S’ha documentat per sota de l’UE-1.100 i es correspondria al rebliment que
regularitzaria l’espai, prèviament a la instal·lació del paviment.
Posició física:
És cobert: 1.100
Es lliura: 1.106, 1.116
Cobreix: 1.105, 1.107, 1.108
Cronologia: segle XIX

UE-1.102
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: pedres sense treballar, de mida mitjana, que segueixen una certa
disposició de filades poc regulars. El mur de tancament nord de l’espai (UE-1.106)
se li assenta al damunt, si bé l’UE-1.102 no es documenta per tota l’extensió del
mur, fet que ens indicaria que no es correspondria a la seva fonamentació. Per les
seves característiques, podria correspondre’s a un mur o element constructiu,
bastit en època tardo-antiga, en el moment en què el mur UE-1.115 hauria deixat
de funcionar com a mur de terrassa.
Posició física:
És cobert:1.101
Se li lliura: 1.103, 1.104
Es recolza: 1.119
Cronologia: segles IV-VdC

UE-1.103
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: nivell de terra argilosa, bastant compactada, de tonalitats marró-
vermellosa. S’ha localitzat per sota de l’UE-1.101 i seria un rebliment previ a
l’amortització i desmuntatge del mur UE-1.115, que alhora regularitzaria l’espai.
Les seves característiques indiquen que, a partir de la seva compactació, també
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podria haver funcionat com a paviment de terra trepitjada, en un dels darrers
moments en què aquest mur estaria en ús.
Posició física:
És cobert: 1.101
Es lliura: 1.102
És tallat: 1.107, 1.109
Cronologia: segles V-VI

UE-1.104
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: estrat de terra argilosa, bastant compactada i de color gris i marró
fosc. En algun punt hi ha petites acumulacions de morter de calç. S’ha documentat
per sota de l’UE-1.103 i funcionaria també com a rebliment de l’espai.
Posició física:
És cobert: 1.103
Es lliura: 1.102
És tallat: 1.107, 1.109
Cronologia: segles V-VI

UE-1.105
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: mur direcció NO-SE, que està bastit amb maons disposats de manera
poc regular i lligats amb morter de calç, de tonalitats blanquinoses. S’ha documentat
a la zona est del sondeig. Es correspondria a un possible envà interior de l’edifici o
estaria associat amb alguna estructura interior (possiblement un sistema de
desguàs), de la qual no se n’haurien conservat més restes o indicis. En qualsevol
cas, la part documentada del mur és la seva fonamentació, que se situa a l’interior
d’un retall (UE-1.108) als estrats de rebliment anteriors.
Posició física:
És cobert:1.101
Rebleix: 1.107
Se li lliura: 1.108
Cronologia: segle XVIII-XIX

UE-1.106
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: mur bastit amb carreus de mida mitjana, disposats de manera regular
i lligats amb morter de calç de tonalitats ataronjades. La seva direcció és SO-NE i
tanca pel NE l’espai on s’ha dut a terme el sondeig. Les juntes del parament del
mur presenten una reparació amb morter de tonalitats blanquinoses, que es podria
haver dut a terme quan es va construir l’edifici actual o en un moment posterior. A
l’extrem NE del sondeig aquest mur tindria una obertura, per on discorreria el pou
(UE-1.127).
Posició física:
Se li lliura:1.100, 1.101, 1.116
Es recolza en: 1.102
Cronologia: segles XIII-XIV
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UE-1.107
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció:  trencament als estrats de rebliment UE-1.103, 1.104 i 1.117. També
talla la rasa UE-1.112 i el possible mur UE-1.113. La seva planta és rectangular
amb els límits irregulars i de secció amb el fons pla. Es correspon a la rasa de
fonamentació del mur UE-1.105. Un cop edificat el mur, es va acabar de reblir el
trencament amb l’UE-1.108.
Posició física:
És cobert: 1.101
Talla: 1.103, 1.104, 1.117, 1.112, 1.113
Cronologia: segle XVIII-XIX

UE-1.108
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: rebliment del trencament UE-1.107, que es va formar en el moment
en què es va construir l’UE-1.105 i es va acabar de reblir el trencament. Està
format per un nivell d’abundant material de construcció (maons i restes de morter
de calç) i una baixa proporció de terra sorrenca de tons blanquinosos.
Posició física:
És cobert: 1.101
Rebleix: 1.107
Es lliura: 1.105
Cronologia: segle XVIII-XIX

UE-1.109
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: trencament a les UE-1.114 i 1.113 i al nivell natural UE-1.111 en
algun punt. Aquesta unitat negativa estaria associada amb el desmuntatge del
mur UE-1.115, a les cotes superiors respecte la localitzada. El desmuntatge s’hauria
dut a terme en època tardo antiga, prèviament a la formació dels rebliments UE-
1.103 i 1.104
Posició física:
És cobert: 1.104
Talla: 1.103, 1.104, 1.114, 1.119, 1.111, 1.105
És reblert: 1.110/1.117, 1.118
Cronologia: segle VI

UE-1.110
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: nivell de terra molt argilosa, de tonalitats marró fosc i verd. S’ha
localitzat a les cotes superiors del trencament UE-1.109 i es correspondria al seu
rebliment, que es va dur a terme en el moment en què el mur UE-1.115 ja hauria
estat desmuntat. Les tonalitats verdes i la textura de l’estrat indicarien que la seva
procedència podria estar associada a algun punt amb alguna zona de recollida o
circulació de residus líquids.
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Posició física:
És cobert: 1.104
Rebleix: 1.109
És tallat: 1.107
Cobreix: 1.117
Cronologia: segles VI-VII

UE-1.111
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: estrat de carbonat de calci de formació natural, conegut també com
a «caliche».
Posició física:
És cobert: 1.119
És tallat:1.109, 1.120, 1.124

UE-1.112
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: alineació de pedres lleugerament treballades, de les quals se’n conserva
una filada, que es podrien correspondre a les cotes inferiors d’un mur. La seva
direcció és NO-SE, amb la part oest que podria haver estat desmuntada en el
moment de la construcció del mur UE-1.105. El seu extrem NO va ser tallat
(trencament UE-1.128) en el moment de la construcció del mur UE-1.133, que
definia el pou. L’UE-1.112 se situa a l’interior d’un retall (UE-1.113), al qual rebleix
parcialment. Les característiques i ubicació de l’UE-1.112 ens indicarien que la part
documentada del possible mur es correspondria a la seva fonamentació.
Posició física:
És cobert: 1.101
Rebleix: 1.113
Se li lliura: 1.122
És tallat: 1.107, 1.133
Cronologia: segles VIII-XIX

UE-1.113
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: trencament a les UE-1.123, 1.129. La seva planta és rectangular,
amb el seu límit oest que hauria estat tallat per la rasa del mur UE-1.105 (UE-
1.107) i l’extrem NO per la del mur UE-1.133 (UE-1.128). Al seu interior s’hi situa
el possible fonament de mur UE-1.112, del qual l’UE-1.113 seria la seva rasa. Un
cop edificada la fonamentació, es va reblir el retall mitjançant l’UE-1.122.
Posició física:
És cobert: 1.101
És reblert: 1.112, 1.122
Talla: 1.123, 1.129
És solidari: 1.126
És tallat: 1.107, 1.128
Cronologia: segles VIII-XIX
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UE-1.114
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: nivell de terra argilosa, de tonalitats marró fosc i amb acumulacions
de cendres i de carbons. S’ha documentat per sota de l’UE-1.104, a l’oest respecte
el mur UE-1.115. Presenta una compactació alta, fet que ens podria indicar que es
podria correspondre a un nivell de circulació associat a l’ús del mur UE-1.115.
Posició física:
És cobert: 1.104
Es lliura:1.102
És tallat: 1.109
Cronologia: segles V-VI

UE-1.115
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: mur direcció NE-SO. Les seves dues cares estan bastides amb pedres
de mida mitjana, treballades per la seva cara exterior, disposades en filades regulars.
La part interior està definida amb pedres de mida mitjana i petita sense treballar. El
lligam del mur el forma un abundant morter de calç, de tonalitats blanquinoses. La
cara NO del mur seria vista i presenta un revestiment del mateix morter de lligam.
Pel que fa a la cara SO, la part que s’ha documentat es lliuraria al nivell de carbonat
de formació natural (UE-1.111). Per les seves característiques, ubicació i posició
estratigràfica, aquest mur definiria una terrassa superior de la zona del fòrum
romà, associada amb el desnivell del Mons Taber.
Posició física:
És cobert: 1.118
És tallat: 1.109
Se li lliura: 1.129, 1.127
Es lliura: 1.111, 1.135
Cronologia: segle I

UE-1.116
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: mur direcció SE-NO que es lliura a l’extrem NO del tancament NE del
sector 3 (UE-1.106). Està bastit amb pedres de mida mitjana i carreus aprofitats,
lligats amb morter de calç, de tonalitats blanquinoses. La disposició de les pedres
es combina amb filades de maons, que permeten regularitzar la diferència de
dimensions de les pedres. Se situa en el punt on s’ubicava el pou baix-medieval i
s’hauria bastit en el moment en què aquest va ser amortitzat. Al seu extrem NO
és solidari amb el mur que tanca per l’oest la finca.
Posició física:
Se li lliura: 1.100, 1.101
Es lliura: 1.106
Es recolza: 1.133
Cronologia: segles XVI-XVII
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UE-1.117
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: nivell de terra argilosa, de tonalitats marró i amb nòduls de morter de
calç. Se situa a l’interior del trencament UE-1.110 al qual rebliria, un cop desmuntat
el mur UE-1.115.
Posició física:
És cobert: 1.110
Rebleix: 1.109
És tallat: 1.107
Cobreix: 1.118
Cronologia: segles VI-VII

UE-1.118
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: estrat de terra argilosa, de tonalitats marró fosc i amb acumulacions
de morter de calç. S’ha documentat per sota de l’UE-1.110/1.117 a l’interior del
retall UE-1.109 i es correspondria al nivell inferior del seu rebliment.
Posició física:
És cobert: 1.110/1.117
Rebleix: 1.109
Cobreix: 1.115
Cronologia: segles VI-VII

UE-1.119
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: nivell de terra argilosa, de tonalitats marró fosc i amb restes de morter
de calç i de carbonat de calci. S’ha documentat per sota de l’UE-1.114, a la zona
oest respecte el mur UE-1.115. La compactació d’aquest estrat definiria un nivell
de circulació, corresponent a un paviment de terra trepitjada.   Aquest paviment
estaria associat amb l’ús del mur UE-1.115 (al qual es lliuraria), tot i que el contacte
entre el mur i l’estrat s’hauria perdut en el moment del desmuntatge del mur (UE-
1.109).
Posició física:
És cobert: 1.114
És tallat: 1.109
Cobreix: 1.111, 1.120, 1.121, 1.124, 1.125
Cronologia: segles III-IVdC

UE-1.120
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: retall circular al nivell de carbonat de calci de formació natural, UE-
1.111. La seva planta seria circular, amb l’extrem oest del trencament que se
situa més enllà del límit de l’espai intervingut. El seu perfil és de fons pla, amb les
seves parets que presenten poca alçada, fet que descarta que es correspongués
a una sitja.
Posició física:
És cobert: 1.119
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Talla: 1.111
És reblert: 1.121
És tallat: 1.124
Cronologia: segles I-II

UE-1.121
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: estrat de terra marró fosc, poc compactada i amb pedres de mida
petita i mitjana. S’ha documentat a l’interior del retall UE-1.120 i es correspondria
al seu rebliment, prèviament al retall UE-1.124, que talla l’UE-1.120 i el seu rebliment.
Posició física:
És cobert: 1.119
Rebleix: 1.120
És tallat: 1.124
Cronologia: segles I-II

UE-1.122
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: nivell de terra argilosa, de tonalitats marró i poc compactada. S’ha
documentat a l’interior del retall UE-1.113, corresponent a la possible rasa de
fonamentació del mur UE-1.112. Un cop edificada la fonamentació s’hauria acabat
de reblir el retall mitjançant l’UE-1.112.
Posició física:
És cobert: 1.101
Rebleix: 1.113
Es lliura: 1.122
És solidari: 1.127
És tallat: 1.107
Cronologia: segles VIII-XIX

UE-1.123
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: estrat de terra argilosa, de tonalitats vermelles i amb nòduls de morter
de calç. S’ha documentat per sota de l’UE-1.101, a la zona est del sondeig, al NO
respecte el mur UE-1.115. Es correspon a un rebliment format en un moment
posterior al desmuntatge del mur.
Posició física:
És cobert: 1.101
És tallat: 1.107. 1.113
Cobreix:1.129
Cronologia: segles VI-VII

UE-1.124
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: retall al nivell de formació natural UE-1.111, així com al retall UE-
1.120 i el seu rebliment UE-1.121. La seva planta seria circular, si bé el seu extrem
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SE se situa més enllà de l’espai intervingut. Presenta unes dimensions més reduïdes
que les de l’UE-1.120, amb el fons pla.
Posició física:
És cobert: 1.119
Talla: 1.111, 1.120, 1.121
És reblert: 1.125
Cronologia: segles I-II

UE-1.125
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: nivell de terra de color marró fosc, poc compactada i amb pedres de
petites dimensions. S’ha documentat a l’interior del retall UE-1.124 i es
correspondria al seu rebliment.
Posició física:
És cobert: 1.119
Rebleix: 1.124
Cronologia: segles I-II

UE-1.126
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: trencament als rebliment UE-1.123 i 1.129, de planta rectangular.
Està en contacte amb el trencament UE-1.113, amb el que seria solidari
estratigràficament. La seva direcció és SO-NE, amb la seva zona nord que hauria
quedat tallada en el moment de la construcció del pou baix-medieval (trencament
UE-1.128). Per les seves característiques i relació amb l’UE-1.113 possiblement
l’UE-1.126 es correspondria a la rasa de fonamentació d’un mur alt-medieval, del
qual no se n’han conservat restes al seu rebliment (UE-1.127).
Posició física:
És cobert: 1.101
Talla: 1.123, 1.129
És solidari: 1.113
És reblert: 1.127
És tallat: 1.128
Cronologia: segles VIII-XIX

UE-1.127
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: nivell de terra argilosa, de tonalitats marró fosc i amb una alta proporció
de pedres de mida petita (sense cap disposició). Se situa a l’interior del trencament
UE-1.126 i seria el seu rebliment, que s’hauria format posteriorment a la construcció
del possible mur que se situaria a l’interior del retall, si bé no se n’han conservat
restes.
Posició física:
És cobert: 1.101
Rebleix: 1.126
És tallat: 1.128
Cronologia: segles VIII-XIX
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UE-1.128
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: trencament de planta circular als estrats de rebliment UE-1.130, 1.131,
1132, així com el retall UE-1.126 i el seu rebliment UE-1.127. Al seu interior s’hi
va edificar el mur UE-1.133, corresponent al pou documentat en aquest sondeig.
Posició física:
És cobert: 1.101
Talla: 1.130, 1.131, 1.132, 1.126, 1.127
És reblert: 1.133
Cronologia: segles XIII-XIV

UE-1.129
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: nivell de terra argilosa, de tonalitats marró fosc i amb restes de morter
de calç. S’ha documentat per sota de l’UE-1.123 es correspondria a un rebliment
associat amb l’amortització del desnivell de la terrassa que definia el mur UE-
1.115.
Posició física:
És cobert: 1.123
És tallat: 1.107, 1.113, 1.128
Cobreix: 1.130, 1.131
Cronologia: segles VI-VII

UE-1.130
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: nivell de terra argilosa, de tonalitats vermelles i bastant compactada.
S’ha documentat per sota de l’UE-1.129, al límit NO del sondeig (a tocar del mur
de tancament del pou UE-1.133), i és solidari estratigràficament amb l’UE-1.129.
Ambdós nivells han estat diferenciats per la seva diferent composició i textura i
ubicació, si bé es corresponen al mateix rebliment. Aquest està associat amb el
moment de l’amortització del mur UE-1.115 i de la terrassa que definia.
Posició física:
És cobert: 1.129
És solidari: 1.131
És tallat: 1.128
Cobreix: 1.132
Cronologia: segles VI-VII

UE-1.131
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: estrat de terra sorrenca, de tonalitats ocres i marró i amb petits
fragments de morter de calç. S’ha documentat per sota de l’UE-1.129 i és solidari
amb l’UE-1.130. Es correspondria a un rebliment del desmuntatge del mur UE-
1.115 i de l’amortització del desnivell que definia aquest mur.
Posició física:
És cobert: 1.129
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És solidari: 1.129
Rebleix: 1.109
Cobreix: 1.132, 1.115
Cronologia: segles VI-VII

UE-1.132
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: nivell de terra argilosa, de tonalitats marró i amb una baixa proporció
de restes de morter (en comparació amb els estrats situats per damunt). S’ha
documentat per sota de l’UE-1.130 i 1.131 i es correspondria a un rebliment
d’amortització del desnivell de la terrassa que definia el mur UE-1.115 per la seva
cara NE. En aquest estrat s’ha finalitzat l’excavació.
Posició física:
És cobert: 1.130, 1.131
Es lliura: 1.115
És tallat: 1.128
Cronologia: segles VI-VII

UE-1.133
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: mur bastit amb pedres lleugerament escairades, disposades en filades
poc regulars i lligades amb morter de calç, de tonalitats ataronjades. La seva
planta és semi-circular i es correspon al mur de tancament perimetral del pou,
edificat en el moment de la seva construcció. Rebleix el trencament UE-1.128.
Posició física:
És cobert: 1.101
Rebleix: 1.128
Es lliura: 1.115, 1.111
Se li lliura: 1.134
Cronologia: segles XIII-XIV

UE-1.134
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: reparació del tancament perimetral del pou (UE-1.133), a les seves
cotes superiors. Està definida per un mur de pedres poc treballades, disposades
de manera irregular i lligades amb morter de calç, de tonalitats ocres-ataronjades.
Se situa al damunt de l’UE-1.133 al seu tancament NE i no segueix el perímetre
del pou definit pel mur. Aquest fet, juntament amb les seves característiques
constructives ens fa considerar que l’UE-1.134 s’hauria bastit en el moment de
l’amortització del pou o posteriorment.
Posició física:
Es lliura: 1.133
Cronologia: segles XVIII-XIX

UE-1.135
Situació: sector 3. Sondeig 1
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Descripció: retall al nivell de carbonat calci, que s’hauria dut a terme en el moment
de la construcció del mur UE-1.115, per tal d’adaptar el perfil del turó al mur.
Posició física:
És tallat: 1.109
Se li lliura: 1.115
Cronologia: segle I

UE-1.136
Situació: sector 3. Sondeig 1
Descripció: reparació del mur UE-1.133, a les cotes superiors del seu tancament
oest, en el punt de contacte amb el mur UE-1.115. Està bastit amb pedres de
mida diversa, sense cap disposició i lligades amb abundant morter de calç, de
tonalitats ocres. S’hauria bastit en època moderna, en un darrer moment del seu
ús, o bé en el moment de la seva amortització.
Posició física:
És cobert: 1.101
Rebleix: 1.128
Es lliura: 1.115, 1.111
Se li lliura: 1.134
Cronologia: segles XIII-XIV
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UE-1.301
Situació: sector 3. Rasa 1
Descripció: nivell de circulació de l’espai en el moment de l’inici de la intervenció.
Està format pel paviment de cairons (de 25x25cm), disposats a junt seguit i
assentats al damunt d’un nivell de morter de calç, que alhora també actua de
lligam entre els cairons. Aquest paviment ha estat documentat al sondeig 2 del
mateix espai (UE-1.100), si bé l’UE-1.301 es conserva en més mal estat i en
algun punt no s’han conservat els cairons o estan molt fragmentats. Es
correspondria al paviment definit en el moment de la construcció de l’edifici actual
o una reparació. En els punts on no es conserven les restes dels cairons, el paviment
està format per restes de morter o terra compactada.
Posició física:
Cobreix: 1.305
Cronologia: segle XIX

UE-1.302
Situació: sector 3. Rasa 1
Descripció: nivell de terra argilosa, de tonalitat marró-vermellosa i compactada.
S’ha documentat per sota de l’UE-1.305. A partir de les seves característiques i
ubicació estratigràfica, es correspondria al mateix rebliment, o format en el mateix
moment, que les UE-1.123 i 1.129 del sondeig 2. D’aquesta manera l’UE-1.302
es correspondria a un rebliment format en època tardo-antiga.
Posició física:
És cobert: 1.305
És tallat: 1.306, 1.309
Cronologia: segles V-VI

UE-1.303
Situació: sector 3. Rasa 1
Descripció: mur bastit amb maons, disposats de manera regular i lligats amb
abundant morter de calç, que defineix la seva base. Presenta una direcció és sud-
nord i se n’ha documentat la seva cara oest, mentre que l’est se situa més enllà
del límit de la rasa. Se situa a l’interior d’un retall UE-1.309 a l’UE-1.302, al qual
rebleix totalment. Al seu extrem sud, és solidari amb el mur UE-1.304, amb el que
defineix un angle de tancament sud-est. Per les seves característiques, ambdós
murs podrien haver funcionat com a fonamentació de dos possibles envans de
tancament interior de l’edifici. Aquests podrien no haver estat edificats i al damunt
del mur s’hi va instal·lar el paviment UE-1.301.
Posició física:
És cobert: 1.305
És solidari: 1.304
Rebleix: 1.309
Cronologia: segle XIX

UE-1.304
Situació: sector 3. Rasa 1



  Memòria Intervenció arqueològica al c. de la Freneria 5/ de la Pietat 12.
Barcelona. Codi 026/13

Descripció: mur direcció est-oest, que està construït amb maons disposats
regularment i lligats amb abundant morter de calç. Al seu extrem est, és solidari
amb el mur UE-1.303, amb el que defineixen un angle de tancament sud-est.
Ambdós murs se situen a l’interior d’un retall (UE-1.309) al rebliment UE-1.302.
Possiblement els dos murs es correspondrien a les fonamentacions de dos envans
interiors de l’edifici. Hi hauria la possibilitat que els murs no s’edifiquessin i al damunt
d’aquests s’hi va definir el rebliment UE-1.305, previ al paviment UE-1.301.
Posició física:
És cobert: 1.305
És solidari: 1.303
Rebleix: 1.309
Cronologia: segle XIX

UE-1.305
Situació: sector 3. Rasa 1
Descripció: nivell de terra poc homogènia, a nivell de textura i tonalitats i bastant
compactada. S’ha documentat per sota del paviment de cairons UE-1.301 i es
correspondria al rebliment previ a la seva instal·lació, un cop l’edifici actual ja
hauria estat construït.
Posició física:
És cobert:1.301
Cobreix: 1.303, 1.304, 1.309, 1.306, 1.307, 1.308
Cronologia: segle XIX

UE-1.306
Situació: sector 3. Rasa 1
Descripció: trencament al rebliment UE-1.302, que ha estat documentat a l’extrem
sud de la rasa. La seva direcció és est-oest i té una planta rectangular irregular. A
més de tallar l’UE-1.302 també hauria desmuntat l’extrem est del mur UE-1.408,
localitzat a la rasa 2 del mateix espai. Aquest trencament es correspondria a la
rasa de fonamentació del pilar situat al sud de la rasa. Un cop construïda l’estructura
(UE-1.307), es va acabar de reblir el retall mitjançant l’UE-1.308.
Posició física:
És cobert: 1.305
Talla: 1.302, 1.408
ÉS reblert: 1.307, 1.308
Cronologia: segle XIX

UE-1.307
Situació: sector 3. Rasa 1
Descripció: estructura de maons, disposats de manera regular i lligats amb abundant
morter de calç. Es correspon a la fonamentació d’un pilar que definiria la porta
d’accés al sector 3 des del SO i també dibuixaria l’angle de tancament en el punt
on l’espai s’amplia cap al SO. Se situa a l’interior del trencament UE-1.306.
Posició física:
És cobert: 1.305
Rebleix: 1.306
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Se li lliura: 1.308
Cronologia: segle XIX

UE-1.308
Situació: sector 3. Rasa 1
Descripció: nivell de terra de tonalitats marró fosc, amb fragments de maons  i
de morter de calç i poc compactada. S’ha documentat a l’interior del trencament
UE-1.306 i es correspondria al seu rebliment, un cop la fonamentació UE-1.307 ja
s’hauria edificat.
Posició física:
És cobert: 1.305
Rebleix: 1.306
Es lliura: 1.307
Cronologia: segle XIX

UE-1.309
Situació: sector 3. Rasa 1
Descripció: trencament al rebliment UE-1.305, de planta en forma de «L». Es
correspon a la rasa de fonamentació dels murs UE-1.303 i 1.304, que se situen al
seu interior i a la qual rebleixen totalment.
Posició física:
És cobert: 1.305
Talla: 1.302
És reblert: 1.303, 1.304
Cronologia: segle XIX
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UE-1.400
Situació: sector 3. Rasa 2
Descripció: nivell del moment de l’inici de la intervenció en aquesta zona, que està
format per un nivell de terra de textura poc homogènia, de tonalitats diverses i
bastant compactada. Se situa a la mateixa cota que els paviments de cairons UE-
1.100 i 1.301 del sondeig 2 i la rasa 1, si bé en aquesta rasa els cairons no s’han
conservat. Possiblement aquest nivell s’hauria format en el moment de
l’amortització i desmuntatge parcial del paviment.
Posició física:
Es lliura: 1.307
Cobreix: 1.401
Cronologia:  segle XIX-XXI

UE-1.401
Situació: sector 3. Rasa 2
Descripció: nivell de terra sorrenca, de tonalitats grises i compactada. S’ha
documentat per sota de l’UE-1.400 i es correspondria al rebliment previ a la
instal·lació del paviment de cairons que substituïa l’UE-1.400.
Posició física:
És cobert: 1.400
Es lliura: 1.307
Cobreix: 1.402, 1.403, 1.408
Cronologia: segle XIX

UE-1.402
Situació: sector 3. Rasa 2
Descripció: nivell de terra molt argilosa i plàstica, de tonalitats verdes i bastant
compactada. S’ha documentat a la zona propera a l’estructura de canalització de
desguàs UE-1.407 i es correspondria al sediment que circularia per l’interior de
l’estructura i s’hauria filtrat cap a l’exterior. Aquesta filtració estaria en contacte
amb el rebliment UE-1.403.
Posició física:
És cobert: 1.401
En contacte: 1.403
Es lliura: 1.407
Cronologia: segle XIX

UE-1.403
Situació: sector 3. Rasa 2
Descripció: estrat de terra sorrenca, de tonalitats marró fosc i amb restes de
morter de calç. S’ha documentat per sota de l’UE-1.401 i es correspondria al
rebliment associat a la construcció de la canalització UE-1.407. Possiblement aquest
estrat estaria reblint el trencament a l’estrat existent a l’interior del qual s’hi va
edificar la canalització i que coincidirien amb la cara SE del mur UE-1.408.
Posició física:
És cobert: 1.401
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Es contacte: 1.402
Es lliura: 1.407, 1.408, 1.307
Cobreix: 1.404
Cronologia: segle XIX

UE-1.404
Situació: sector 3. Rasa 2
Descripció: nivell de terra argilosa, de tonalitats marró fosc i bastant compactada.
S’ha documentat per sota de l’UE-1.403 i és tallada per la rasa de fonamentació
del mur UE-1.408 (UE-1.409). Es correspondria al rebliment d’amortització del
desnivell que definia el mur romà imperial (UE-1.405) a la cara NE del qual es lliura.
Posició física:
És cobert: 1.403
És tallat: 1.409, 1.410, 1.306
Cronologia: segle VI

UE-1.405
Situació: sector 3. Rasa 2
Descripció: restes d’un mur que està construït amb pedres de mida mitjana i
gran, sense treballar i lligades amb abundant morter de calç de tonalitats blanques-
gris. La seva direcció és NO-SO, amb el seu extrem NO que defineix un angle que
desvia la direcció del mur cap a l’oest. Es lliura al nivell de formació natural UE-
1.406. Per les seves característiques i ubicació, es correspondria a la continuació
del mur de terrassa documentat al sondeig 2 (UE-1.115) i el desviament que
defineix seria l’adaptació del mateix mur al turó.
Posició física:
És cobert: 1.403
Se li lliura: 1.404
Es lliura: 1.406
Rebleix: 1.410
Cronologia: segle I

UE-1.406
Situació: sector 3. Rasa 2
Descripció: nivell de carbonat calci, de formació natural. Es correspon a l’UE-
1.111 documentada al sondeig 2.
Posició física:
És cobert: 1.403
És tallat: 1.410

UE-1.407
Situació: sector 3. Rasa 2
Descripció: estructura corresponent a una canalització de desguàs, que ha estat
documentada al límit sud de la rasa. Està construïda amb maons, disposats de
manera regular i lligats amb morter de calç. Estaria situada a l’interior d’un retall al
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rebliment existent en el moment de la seva construcció. es correspon a l’UE-803
localitzada durant la intervenció de l’any 2008.
Posició física:
És cobert: 1.401
Se li lliura: 1.402, 1.403
Cronologia: segle XIX

UE-1.408
Situació: sector 3. Rasa 2
Descripció: mur direcció NO-SE, que està bastit amb pedres de mida mitjana i
petita, sense treballar i lligades amb abundant morter de calç de tonalitats ocres.
Se situa a l’interior de la rasa de fonamentació UE-1.409, que talla el rebliment
tardoantic UE-1.404. Es correspondria a la fonamentació d’un mur del qual no se
n’han conservat restes a les seves cotes superiors i que s’hauria edificat en època
moderna o bé a finals de l’edat mitjana (segle XV).
Posició física:
És cobert: 1.401
Rebleix: 1.409
Se li lliura: 1.403
És tallat: 1.306
Cronologia: segle XV-XVII

UE-1.409
Situació: sector 3. Rasa 2
Descripció: trencament al rebliment UE-1.404, de planta rectangular. Es correspon
a la rasa de fonamentació del mur UE-1.408, que rebleix totalment el trencament.
Posició física:
És cobert: 1.401
Talla: 1.404
És reblert: 1.408
Cronologia: segles XVI-XVII

UE-1.410
Situació: sector 3. Rasa 2
Descripció: trencament al nivell de formació natural UE-1.406, que s’hauria definit
en el moment de la construcció del mur UE-1.405. La funcionalitat del trencament
seria retallar el nivell, per a edificar el mur que es lliuraria al límit del trencament.
Posició física:
És cobert: 1.403
Talla: 1.406
Se li lliura: 1.405
Cronologia: segle I
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Sector 4

UE-1.500
Situació: sector 4. Rasa 3
Descripció: paviment de cairons, de 25x25cm, que se situa a tota l’extensió de
l’àrea on s’ha dut a terme la rasa. Els cairons estan disposats a junt seguit i
assentats al damunt d’un nivell de morter de calç, que alhora actua de lligam entre
ells. S’ha documentat a la zona sud de la rasa, mentre que a la resta de l’espai
aquest ja no s’havia conservat. Per les seves característiques i ubicació, es
correspondria a el nivell de circulació inicial de l’edifici actual, instal·lat en un moment
posterior a la seva construcció.
Posició física:
Cobreix: 1.501
És tallat: 1.506
Cronologia: segle XIX

UE-1.501
Situació: sector 4. Rasa 3
Descripció: estrat de terra sorrenca, de tonalitats marró i blanquinoses i poc
compactada. S’ha documentat per sota del paviment UE-1.500 i es correspondria
a un rebliment previ a la seva instal·lació, que regularitzaria l’espai.
Posició física:
És cobert: 1.500
Cobreix: 1.502
És tallat: 1.506
Cronologia: segle XIX

UE-1.502
Situació: sector 4. Rasa 3
Descripció: nivell de morter de calç, de tonalitats blanquinoses, que formaria un
paviment. S’ha documentat al tram sud de la rasa, amb un trencament del mateix
al nord d’aquest tram, que s’hauria dut a terme en el moment de la construcció de
la canalització UE-1.504 (trencament UE-1.503). Per les seves característiques i
ubicació, aquest paviment es podria correspondre al nivell de circulació del moment
de la construcció de l’edifici, ja que es lliura al mur de tancament sud de l’espai.
Posició física:
És cobert: 1.501
És tallat: 1.503
Cronologia: segle XIX

UE-1.503
Situació: sector 4. Rasa 3
Descripció: trencament al paviment de morter UE-1.504, que ha estat documentat
a l’extrem nord del tram S-N de la rasa. Aquest s’hauria dut a terme per a construir
al seu interior la canalització UE-1.504. Al no conservar-se el paviment de cairons
UE-1.500 a la zona del trencament, desconeixem l’anterioritat o posterioritat de
l’UE-1.503 respecte el paviment.
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Posició física:
És cobert: 1.507
Talla: 1.502
És reblert: 1.504
Cronologia: segle XIX-XX

UE-1.504
Situació: sector 4. Rasa 3
Descripció: estructura de maons, disposats de manera regular i lligats amb morter
de calç. La seva planta és rectangular, amb perfil de parets rectes i fons pla i té una
direcció est-oest. Es correspon a una canalització de desguàs, de la qual se n’ha
conservat els dos murs perimetrals i la seva base. Els maons que defineixen la
base presenten restes de concreció calcària i sediment de tonalitats verdes,
associats amb el pas dels líquids pel seu interior. La part corresponent a la seva
coberta hauria estat desmuntada en el moment de l’amortització de l’estructura.
En aquest moment es va desmuntar l’extrem est de la part documentada de
l’estructura (trencament UE-1.506).
Posició física:
És cobert: 1.507, 1505
Rebleix: 1.503
És tallat: 1.506
Cronologia: segle XIX

UE-1.505
Situació: sector 4. Rasa 3
Descripció: nivell de terra argilosa, de tonalitats marró fosc i verdes, que s’ha
documentat per damunt dels maons que formen la base de la canalització UE-
1.504. Es correspon al sediment associat amb la circulació de residus líquids per
l’interior de l’estructura durant el seu ús.
Posició física:
És cobert: 1.507
Cobreix: 1.504
És tallat: 1.506
Cronologia: segle XIX

UE-1.506
Situació: sector 4. Rasa 3
Descripció: trencament a la canalització UE-1.504, associat amb el moment de
la seva amortització. A l’extrem est de la part documentada de l’estructura aquest
hauria suposat el desmuntatge del seu mur de tancament sud i de la seva base,
mentre que a la resta de l’estructura s’haurien desmuntat les cotes superiors dels
seus murs de tancament i la coberta.
Posició física:
Talla: 1.504
És reblert: 1.507
Cronologia: segle XIX-XX
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UE-1.507
Situació: sector 4. Rasa 3
Descripció: estrat de terra sorrenca, de tonalitats marró fosc i amb restes de
morter de calç. S’ha documentat al tram est-oest de la rasa i es correspondria al
rebliment del desmuntatge (UE-1.507) de la canalització UE-1.504.
Posició física:
Rebleix: 1.506
Cobreix: 1.504, 1.505
Cronologia: segle XIX-XX

UE-106
Situació: sector 4. Comprovació cala 100 (intervenció 2008)
Descripció: mur de pedres sense treballar, carreus aprofitats i maons, disposats
de manera poc regular i lligats amb abundant morter de calç, de tonalitats gris-
blanquinoses. La seva direcció és NE-SO i es lliuraria al mur de tancament del pou
(UE-105), que no s’ha pogut documentar en la present intervenció (estava cobert
per runa de l’obra).
Posició física:
Rebleix: 108
Se li lliura: 109
Cronologia: segles XVI-XVII

UE-107
Situació: sector 4. Comprovació cala 100 (intervenció 2008)
Descripció: nivell de terra argilosa, de tonalitats marró fosc i bastant compactada.
Presenta restes de morter de calç. Es correspondria a un rebliment, anterior a la
construcció del mur UE-106, ja que la seva rasa de fonamentació el talla.
Posició física:
És tallat: 108
Cronologia: anterior segle XVI

UE-108
Situació: sector 4. Comprovació cala 100 (intervenció 2008)
Descripció: trencament a l’UE-107, de possible planta rectangular. Es correspon a
la rasa de fonamentació del mur UE-106, que rebleix totalment el trencament.
Posició física:
Talla: 107
És reblert: 107
Cronologia: segles XVI-XVII
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UE-109
Situació: sector 4. Comprovació cala 100 (intervenció 2008)
Descripció: nivell de terra sorrenca, de tonalitats blanquinoses i amb abundants
restes de morter de calç, fragments de maons i pedres de petites dimensions.
Possiblement funcionaria com a rebliment de la rasa de fonamentació del mur de
tancament sud-est de l’espai. El límit de la rasa arribaria fins a la cara sud-est del
mur UE-106, ja que l’UE-109 se li lliura.
Posició física:
Es lliura: 106
Cronologia: segle XIX



 

 

 
 
TAULA CODIS PER A INVENTARI DE MATERIALS ARQUEOLÒGI CS 
 
 
CERÀMICA 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
11000 Prehistòria 
11001 Neolítica 
11050 del Coure 
11100 del Bronze  
11101 del Bronze antic 
11102 del Bronze mig 
11103 del Bronze final 
 
12000 Protohistòrica sense determinar 
12001 feno-púnica indeterminada 
12002 feno-púnica engalba vermella 
12003 feno-púnica engalba negra 
12004 feno-púnica comuna 
12005 grega d’occident 
 
12050 roja a torn 
12051 engalba roja 
12052 pintada 
12053 comuna ibèrica 
12054 grisa de la costa catalana 
12055 grollera 
12056 grans recipients d’emmagatzematge 
12057 àmfora ibèrica 
 
13000 Món Clàssic sense determinar 
13001 grega indeterminada 
13002 buchero nero 
13003 àtica figures negres 
13004 àtica figures vermelles 
13005 àtica vernís negre 
13006 taller de les petites estampetes 
13007 taller de Rhode 
13008 taller de Nikia-Ion 
13009 taller de pàteres 3 palmetes radials 
 
 
 
 
 
 
13050 campaniana/vernís  
               negre indeterminada 
13051 precampaniana 
13052 campaniana A 
13053 campaniana A tardana 
13054 campaniana B 

13055 campaniana B-oide 
13056 campaniana C 
13057 campaniana empuritana 
13058 etrusca vernís negre 
13059 imitacions campanianes  
13060 vernís negre púnic 
 
13100 terra sigillata indeterminada 
13101 presigillata  
13102 T S precoç 
13103 T S aretina 
13104 T S itàlica 
13105 T S tardo-itàlica 
13106 T S sudgàl· lica 
13107 T S marmorata 
13108 T S hispànica 
13109 T S hispànica tardana 
13110 T S hispànica indeterminada 
13111 T S africana A 
13112 T S africana A/D 
13113 T S africana A/C 
13114 T S africana C 
13115 T S africana D 
13116 T S africana indeterminada 
13117 imitacions T S hispànica 
13118 T S clara B 
13119 T S lucente 
 
 
13120 paleocristina grisa 
13121 paleocristina ataronjada 
13122 late Roman C 
13123 produccions orientals (corintia) 
13124 vidriada romana 
13125 imitacions clara D 
13126 paleocristina pintada 
 
13150 parets fines indeterminades 
13151 parets fines itàliques 
13152 parets fines d’Acco 
13153 parets fines sudgàl· liques 
13154 parets fines “clofolla d’ou” 
13155 parets fines hispàniques 
13156 imitacions parets fines 
 
13200 llàntia indeterminada 
13201 llàntia grega 
13202 llàntia republicana 
13203 llàntia republicana vernís negre 
13204 llàntia imperial 



 

 

13205 llàntia imperial de volutes 
13206 llàntia imperial de disc  
13207 llàntia africana de canal 
13208 llàntia africana  
13209 llàntia africana paleocristiana 
13210 llàntia africana ARS 
 
13250 comuna oxidada 
13251 comuna reduïda 
13252 comuna baix-imperial 
13253 comuna engalba blanca 
13254 comuna engalba negra 
13255 comuna engalba vermella 
13256 comuna roig pompeià 
13257 comuna itàlica 
13258 comuna africana de cuina 
13259 comuna emporitana oxidada 
13260 comuna de cuina acurada 
13261 imitacions comuna africana 
13262 comuna bescuitada 
13263 ceràmica comuna de Lípari 
13264 ceràmica daurada 
13265 ceràmica eïvissenca tardo antiga 
13266 ceràmica de Pantelleria 
13267 ceràmica itàlica tardo antiga 
 
 
 
 
13300 àmfora indeterminada 
13301 àmfora massaliota 
13302 àmfora feno-púnica 
13303 àmfora ebussitana 
13304 àmfora romana 
13305 àmfora greco-itàlica 
13306 àmfora itàlica 
13307 àmfora gàl· lica 
13308 àmfora hispànica 
13309 àmfora bètica 
13310 àmfora de la Tarraconense 
13311 àmfora lusitana 
13312 àmfora africana 
13313 àmfora oriental 
13314 suports d’àmfores 
13315 amforiscs 
13316 disc terra cuita 
13317 taps 
13318 fragments vasos retallats 
13319 altres accessoris 
13320 dollia 
13321 àmfora rodia 
13322 àmfora corintia 
13323 àmfora Samos 
 
13400 comuna a torn oxidada d’època 

indeterminada 
13401 comuna a mà oxidada d’època 

indeterminada 
13402 comuna a torn reduïda d’època 

indeterminada 

13403 comuna a mà reduïda d’època 
indeterminada 

13404 comuna oxidada d’època indeterminada 
13405 comuna reduïda d’època indeterminada 
13406 comuna a torn bescuitada indeterminada 
 
13500 comuna oxidada medieval 
13501 comuna reduïda medieval 
13502 comuna bescuitada medieval 
 
 
 
 
 
 
 
14000 Món medieval i modern indeterminat 
14001 comuna oxidada a mà 
14002 comuna oxidada a torn 
14003 comuna oxidada vidriada 
14004 comuna reduïda a mà 
14005 comuna reduïda a torn 
14006 comuna reduïda vidriada 
 
14050 islàmica indeterminada 
14051 islàmica verd-manganès 
14052 islàmica melada 
14053 islàmica corda seca total 
14054 islàmica corda seca parcial 
14055 islàmica esgrafiada 
14056 islàmica pintada 
14057 islàmica daurada reflex metàl· lic 
14058 islàmica a motlle 
14059 islàmica comuna oxidada 
14060 islàmica comuna reduïda 
14061 islàmica manganés sota coberta melada 
14062 islàmica vidrada 
 
14100 vidrada blanca  
14101 blanca i blava  
14102 blanca i blava de Barcelona 
14103 blanca i blava catalana 
14104 blanca i blava d’orles diverses 
14105 blanca i blava de la botifarrada 
14106 blanca i blava de l’arracada 
14107 blanca i blava d’influència francesa 
14108 blanca i blava de la cirereta 
14109 blanca i blava de faixes o cintes 
14110 blanca i blava de la Segarra 
14111 blanca i blava d’Escornalbou 
14112 blanca i blava de la panotxa 
14113 blanca i blava regalats 
14114 blanca i blava de Poblet 
14115 blanca i blava de sanefa negativa 
14116 blanca i blava de transició 
14117 blanca i blava amb la Tau 
14118 blanca i blava d’influència de Savona 
14119 blanca i blava corbata o palmera 
14120 blanca i blava ditada 
14121 blanca i blava de blondes 



 

 

14122 blanca i blava de Paterna 
14123 blanca i blava de Manises 
14124 blanca i blava de Manises i groga 
14125 blanca i blava de la figueta 
 
14126 blanca i blava de la cirera 
14128 blanca i blava Paterna-Manises 
14129 blanca i groga “orla d’influència del 

Renaixement” 
 
14200 reflex metàl· lic 
14201 reflex metàl· lic producció catalana 
14202 reflex metàl· lic de l’ungla 
14203 reflex metàl· lic de sanefa amb gallons 
14204 reflex metàl· lic de sanefa amb fulles 
14205 reflex metàl· lic de sanefa en negatiu 
14206 reflex metàl· lic decoració floral 
14207 reflex metàl· lic de fons picat 
14208 reflex metàl· lic de pinzell-pinta 
14209 reflex metàl· lic decoració geomètrica 
14210 reflex metàl· lic amb lletres o anagrames 
14211 reflex metàl· lic i blava  
14212 reflex metàl· lic de Paterna 
14213 reflex metàl· lic de Manises 
14214 reflex metàl· lic de Paterna-Manises 
14215 reflex metàl· lic sanefa reticulada 
  
14250 blanca i manganès 
14251 blanca-manganès blau i manganès 
14252 blanca-manganès verd i manganès 
14253 blanca-manganès verd i manganès de 

Paterna 
14254 blanca-manganès verd i manganès de 

Manises 
14255 blanca-manganès verd i manganès catalana 
14256 blanca-manganès i verd  
14257 blanca-manganès i polícroma 
14258  pisa arcaica decorada 
 
14300 pisa blanca 
14301 pisa decorada 
14302 porcellana 
14303 Pickman/Cartuja 
14304 d’importació 
14305 maiolica ligur 
14306 polícroma 
 
14400 vaixella segle XX 
 
15000 material ceràmic no recipient 
 
2. DEFINICIÓ DEL FRAGMENT 
 
sense forma  SF 
sense definir     SD 
perfil sencer PS 
vora  VO 
nansa        NA 
arrencament de nansa  AN 
coll        CO 

carena       CR 
llavi  LL 
fons        FO 
abocador      AB 
escòria       ER 
pom agafor      AG 
broc        BR 
orelleta       OR 
peu        PE 
pivot        PI 
bec        BE 
 
Per a llànties:  
Infundibulum     IN 
Pico (rostrum)     RO 
Orla (margo)     MA 
Disc        DI 
Volutes       VL 
Aletes       ALE 
Moldura       MOL 
Orificium      ORF 
 
3. TIPOLOGIA : Per materials del Món Clàssic amb 
una tipologia ja establerta. 
 
ABAS.   Abascal 
AFRIC.   Africana 
AGUARD.  Aguarod 
ALM.   Almagro 
ATL.    Atlante 
BAIL.   Bailey 
BEL.    Beltran 
BRUCK.  Bruckner 
DECHEL.  Dechelette 
DRAG   Dragendorf 
DRES.   Dressel 
EBUS.   Ebusitana 
GOUD.   Goudineau 
H.     Hayes 
HALT.    Haltern 
HERM.   Hermet 
KEAY   Keay 
 
 
LAMB.   Lamboglia 
LAIET.   Laietana 
LOPEZ   López Mullor 
LUDOW.  Ludowici 
M.     Morel 
MEZQ.   Mezquiriz 
OBER.   Oberaden 
OELM.   Oelman 
OST.    Ostia 
OSW.   Oswald 
PALL.   Pallarès 
PASC.   Pascual 
RIG.    Rigoir 
RITT.   Ritterling 
SAL.    Salomonson 
SPT.    Spitzer 



 

 

GAL.    Galane 
DEN.    Deneauve 
ETT.    Ettlinger 
AQUIL.   Aquilué 
VER.    Vernhet 
MAY.   Mayet 
DRAM.    Dramont 
  
4. FORMA: Per a materials no classificats 
tipològicament. Bàsicament, ceràmiques 
prehistòriques, medievals i modernes) 
  
Ceràmica a mà: 
bol/vas carenat    BCA 
bol/vas cilíndric    BCI 
bol/vas bitroncocònic  BBT 
bol/vas troncocònic   BTR 
bol/vas elíptic     BEL 
bol/vas globular    BGL 
bol/vas globular amb coll BGC 
bol/vas germinat    BGE 
bol/vas múltiple    BMU 
bol/vas ovoide     BOV 
bol/vas perfil en S   BPS 
bol/vas semiesfèric   BSE 
bol/vas subesfèric    BSU 
bol/vas semiesfèric o  
subesfèric de vora exvasada BSS    
copa         COP 
cullera        CUL 
formatgera       FOR 
forma indeterminada   FIN 
fragment retallat no perforat FRN 
fragment retallat perforat  FRP 
gresol        GES 
paleta        PAL 
plat carenat       PCA 
plat/tapadora      PLT 
plata         PLA 
suport        SOP 
tassa         TAS 
 
Ceràmica a torn: 
Ceràmica grega  
Alabastró   ALA 
Àmfora    AMF 
Aryballos   ARY 
Hydria    HYD 
Kalathos   KAL 
kratera calze  KCA 
kratera campana KCP 
krateracolumnes KCO 
kratera volutes  KVO 
kylix     KYL 
lebes     LEB 
lekythos    LEK 
oinochoe   OIN 
pelike    PEL 
skiphos    SKI 
stamnos    STA 

ungüentari bulb   UBU 
ungüentari fusiforme UFU 
ungüentari     UGU 
 
Ceràmica clàssica, medieval i moderna 
 
abeurador     ABE 
ampolla      AMP 
bací       BAC 
barral       BLN 
bol       BOL 
canalobre     CAN 
cassola      CSS 
cassola patina cendrosa CSC 
càntir       CAT 
catúfol      CAF 
colador      COL 
copa       COP 
cossi       COS 
cremaperfums    CRP 
cubell      CUB 
escalfeta      ESF 
escudella     ESC 
escudella d’orelletes  EOR 
fogó       FOG 
formes amb abocador FAB 
formes obertes    FOB 
formes tancades   FTA 
forma indeterminada FIN 
fruiter     FRU 
gerra      GER 
gerreta     GET 
gerro      GRR 
gibrell     GIB 
got      GOT 
greixonera    GRE 
guardiola    GUA 
llàntia cassola i bec pessigat LCB 
llàntia peu alt   LPA 
llàntia piquera   LPI 
llumanera    LLU 
menjadora    MEN 
mesura     MES 
morter     MOR 
motlle     MOT 
motlle sigillata  MSG 
olla      OLL 
olla pàtina cendrosa OPC 
orsa      ORS 
pàtera     PTT 
plat      PAT 
plat d’ala    PDA 
plat/tapadora   PTA 
plat/tapadora vora fumada  PTF 
plata      PLA 
plat tallador   PTL 
poal      POA 
pot      POT 
pot de farmàcia  PFA 
rentamans    REN 



 

 

safata      SAF 
saler      SLR 
salsera     SAL 
servidora    SEV 
setrill      SET 
sitra      SIT 
suport     SOP 
suport d’anell   SAN 
suport rodet   SRD 
tallador     TAL 
tapadora     TAP 
tassa      TAS 
tenalla     TEN 
test      TES 
tinter      TIN 
tupí      TUP 
urna      URN 
xocolatera    XOC 
Material ceràmic no recipient (codi classificació 
15000): 
 
artefacte no definit  AND 
bola       BLA 
cilindres de forn   CFO 
cuny de forn    CYF 
dena       DEN 
fgura antropomorfa  FAN 
figura zoomorfa   FZM 
fragment d’argila indet. FAI 
fussaiola     FUS 
joguina      JOG 
màscara      MAS 
pes de teler circular  PTC 
pes de teler oval   PTO 
pes de teler rectangular PTR 
pes de teler indeterminat PTI 
pes de teler troncocònic PTT 
pipes       PIP 
placa       PLC 
placa foradada    PFD 
rodet       ROD 
tres peus terrisser   TPT 
disc circular terrisser DCT 
suport llar de foc   SLF 
peça circular    PC 
peça circular foradada PCF 
 
 
4. TÈCNICA 
 
a mà     MA 
a torn     TO 
a torn lent   TL 
a motlle    MO 
motlle cistelleria MC 
ensamblada   EN 
indeterminada  IN 
 
 
5. DECORACIÓ 

 
acanalada     AC 
aiguada      AG 
aplicació     AL 
aplicació metàl· ica  AM 
aplicació pasta blanca AB 
aplicació pasta roja  AR 
aplicació pedres   AP 
baquetons     BA 
barbotina     BB 
bigoti       BI 
botons     BO 
calada     CA 
cordons digitacions CD 
cordons incisió  CI 
cordons impressió CM 
cordons llisos   CL 
cordons pessigats  CP 
ditada     DI 
esgrafiada    ES 
excisa     EX 
impresa canya/os  IO 
impresa cardial  IC 
impresa cistelleria IL 
impresa digitada  ID 
impresa espàtula  IE 
impresa estampillada IS 
impresa pinta   IP 
impresa punxó   IX 
impresa puntillada IA 
impresa raspatllada IR 
impresa teixit   IT 
impresa ungulada  IU 
impresió fent incisió  IM 
impressions diverses IF 
incisa      IN 
incisa pintada   NP 
llengüeta    LL 
mamellons    MA 
mangra     MG 
motlle     MO 
mugró     MU 
ondulació en vora OV 
perforada    PF 
pessigada    PE 
pintada     PI 
pintada blanca   PB 
pintada negra   PN 
pintada roja   PR 
pintada roig-marronós PM 
polícroma    PP 
pseudoexcisa   PS 
rodeta     RO 
vernís roig    VR 
 
6. PASTA 
 
grollera oxidada GO 
grollera reduïda GR 
grollera mixta  GM 



 

 

acurada oxidada AO 
acurada reduïda  AR 
acurada mixta   AM 
acurada bescuitada AB 
grollera bescuitada GB 
bescuitada    BE 
caolinítica    CA 
 
 
7. ACABATS 
 
allisat     AL 
allisat amb fang  AF 
arenós     AR 
brunyit     BR 
encastació de fang EF 
engalbat     EN 
esmaltat     EM 
espatulat    ES 
estriat     ET 
marques terrisser  MT 
pàtina cendrosa  PC 
pentinada    PE 
pintat      PI 
rugós      RU 
strice      ST 
vernissat    VE 
vidrat      VI 
 



 

 

METALL 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
20000 indeterminat 
20001 bronze 
20002 ferro 
20003 plata 
20004 or 
20005 plom 
20006 aleacions diverses 
20007 altres metalls 
20008  coure 
 
 
2. FORMA 
 
agulla      AGU 
agulla de cap    AGC 
alabarda      ALB 
àncora      ANC 
anell       ANL 
anella      ANE 
arracada      ARR 
arreus de cavall   ARC 
artefacte indeterminat ATI 
ast        AST 
bala       BAL 
barra       BRR 
bola/boleta     BLT 
bomba      BOM 
botó       BOT 
braçalet      BRA 
braser      BRS 
cadena      CAD 
clau       CLA 
dena       DEN 
destral      DRT 
diadema      DMA 
didal       DID 
elements de carro   ECR 
elements religiosos  ERE 
enformador     ENF 
escarpa      EPA 
escòria      ESR 
escultura     ESC 
escut       EST 
espasa      ESP 
falcata      FAL 
fíbula indeterminada FBI 
fíbula anular      FAN 
fíbula d’apèndix caudal   FAC 
fíbula de bucle     FBU 
fíbula de naveta     FNA 
fíbulade pivot      FPV 
fíbula doble ressort    FDR 
fíbula indígena de colze  FIC 
fíbula de peu alt     FPA 
fígura antropomorfa    FAN 
fígura zoomorfa     FZM 

fil/frag. riscle/anell/braçalet FFR 
frontissa        FTS 
ganivet        GNV 
gerra         GER 
globelet        GOB 
llingot        LIN 
mirall        MRL 
moneda        MON 
pectoral        PEC 
penjant        PJA 
pinces        PNC 
placa         PLC 
pondius        PON 
punta fletxa      PFL 
punta llança/javelina   PLJ 
punxó        PNX 
punyal        PNY 
serra         SER 
sivella        SIV 
vas         VAS 
xinxeta        XIN 
 
 
3. TÈCNICA 
 
forja   FJ 
fosa   FS 
cisellar  CS 
repussar  RP  
calat   CL 



 

 

VIDRE 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
30000 vidre 
30001 pasta vítrea 
30002 cristall 
30003 escòria 
 
 
2. DEFINICIÓ DEL FRAGMENT 
 
sense forma    SF 
sense definir    SD 
perfil sencer    PS 
vora       VO 
nansa       NA 
arrencament de nansa AN 
coll       CO 
carena      CR 
llavi       LL 
fons       FO 
peu       PE 
pivot       PI 
bec       BE 
pom/agafador    AG 
escòria      ER 
boca       BO 
 
 
3. FORMA 
fragment no definit  VIN 
ampolla      AMP 
amforisc      VAF 
barreta      BAR 
bol       BOL 
camafeu      VCS 
copa       COP 
dena       DEN 
element construcció  VEC 
element d’ús funerari VEF 
element d’ús personal VEP 
flascons      VFL 
gerra       GER 
plat       PAT 
plata       PLA 
setrill       SET 
ungüentari     UGU 
vas       VAS 
 
 
4. TÈCNICA 
 
realització no definida   ND 
vidre-mosaic      VM 
motlle decorat      MD 
motlle baix relleu     MB 
motlle volum rodó    MR 
poliment       VL 
tallat         VT 

gravat        VG 
amb aplicacions     VA 
fondi d’or       VO 
pintat         VP 
bufat         VG 



 

 

MATERIAL LÍTIC 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
40000 indeterminat 
40001 sílex 
40002 quars 
40003 jaspi 
40004 granit 
40005 arenisca 
40006 volcànic 
40007 micaesquisto 
40008 caliça 
40009 marbre 
40010 alabastre 
40011 conglomerat 
40012 travertí 
40013 pissarra 
40014 pedres precioses 
40015 minerals 
40016 fòssils 
40017 rierencs 
40018 calcària 
 
 
2. FORMA 
 
pedra tallada no retocada ascla  ASC 
pedra tallada no retocada fulla  FLL 
pedra tallada no retocada rebuig  REB 
nucli fragmentat       FNU 
nucli amb còrtex       NCO 
nucli sense còrtex      NSC 
pedra retocada perforador    PFD 
pedra retocada gratador     GRA 
pedra retocada rascadora   RAS 
pedra retocada làmina de dors  LDO 
pedra retocada làmina retocada  LRE 
pedra retocada punta de dors   PDO 
pedra retocada punta (retoc simple) PUN 
pedra retocada geomètric    GEO 
pedra retocada denticulat    DNT 
pedra retocada truncadura    TRU 
pedra retocada punta de fletxa  PFL 
pedra retocada osca      OSC 
pedra polida cisell      CIS 
pedra polida destral      DTA 
allisador          ALS 
àncora          ANC 
 
 
 
 
anell        ANE 
artefacte indeterminat  ATI 
artefacte no defini   ATD 
baix relleu      BAR 
bala        BAL 
bola        BLA 
braçalet       BRA 

braçalet d’arquer    BÇA 
cassoleta      CTA 
dena        DEN 
enformador      ENF 
escultura      ESC 
figura zoomorfa    FZM 
figura antropomorfa   FAN 
gresol       GES 
inscripció      INS 
mà de molí      MMO 
molí barquiforme    MBA 
molí (roda)      MOL 
morter       MOR 
motlle de fundició   MFU 
peça circular foradada  PCF 
peça circular no perforada PCN 
pedestal       PED 
penjant       PJA 
placa        PLC 
placa decorada    PDC 
placa foradada     PFD 
punyal       PNY 
sarcòfag       SAR 



 

 

MATERIALS CONSTRUCCIÓ 
 
1. CLASSIFICACIÓ 
 
50000 alabastre 
50001 arenisca 
50002 elements ceràmics 
50003 estuc/arrebossat 
50004 fusta 
50005 ímbrex 
50006 indeterminat 
50007 maó 
50008 marbre 
50009 morter 
50010 mosaic 
50011 tessel· les 
50012 opus signinum 
50013 pintura/estuc pintat 
50014 rajoles 
50015 tegula 
50016 tegula “mammata” 
50017 tegula de suports 
50018 terracotes 
50019 tovots/tapial 
50020 cornisa 
50021 columna 
50022 capitell 
50023 carreu 
50024 antefix 
50025 canonada 
50026 gàrgola 
50027 tubuli 
50028 teula vidrada 
50029 teula 
50030 rajola blanca i blava (XVI) 
50031 rajola blanca i blava moderna  
(XVII-XVIII) 
50032 rajola polícroma (XVIII- XIX) 
50033 rajola polícroma anterior (XVIII) 
50034 rajola banca i blava anterior (XVIII) 
50035 canaló 
50036 motllura 
50037 rajola vidrada 
50038 totxana 
 
 



 

 

MATÈRIA ORGÀNICA 
 
1. CLASSIFICACIÓ  
 
60000 matèria orgànica general 
60001 os 
60002 ivori 
60003 closca 
60004 fusta treballada 
60005 teixit 
60006 cuiro 
60007 vegetals 
60008 paper 
 
60050 restes antropològiques 
60051 macrofauna 
60052 microfauna 
60053 fauna aquàtica 
60054 malacofauna 
60055 fusta no treballada 
60056 carbó 
60057 granes 
60058 fauna terrestre no definida 
 
 
2. FORMA 
 
agulla         AGU 
agulla de cap agulla o punxó  AGC 
ampolla         AMP 
anell          ANE 
aplic          APL 
artefacte d’os/petxina/ibori  OPI 
artefacte no definit     AND 
beiana         BEI 
bossa          BSA 
botó          BOT 
braçalet         BRA 
caixa          CXA 
calçat          CÇA 
cistell         CTL 
cistelleria        CIS 
corda          CDA 
corn tallat        COT 
cullera         CUL 
cullereta tocador      CUT 
dau          DAU 
dena          DEN 
dent decorada       DTD 
dent perforada       DTP 
diari        DIA 
enformador      ENF 
espàtula       EPT 
falange decorada    FLD 
figura antropomorfa   FAN 
figura zoomorfa    FZM 
fitxa de joc      FIJ 
frontissa       FTS 
fus        FUS 
fusta frag. indet.    FFI 

fusta construcció naval  FCN 
fusta construcció    FCO 
ganxet       GAN 
mànec       MEC 
marcador      MCD 
penjant       PJA 
petxina frag. polida   POP 
pinta        PNT 
polidor       PUL 
punta fletxa     PFL 
punxó       PNX 
punyal       PNY 
raspall       RAS 
resquill apuntat    RQA 
sabates       SAB 
tapadora       TAP 
teixit        TXI 
ullal porc senglar tallat  UPS 
 
 
3. TÈCNICA 
 
matèria prima sense modificar   MPS 
matèria prima en procés de fabricació MPF 
matèria prima modificada     MPM 
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700 3 14201 PS ESC AO MATEIXA PEÇA. FONS DE RODA DE CARRETA.

710 1 14002 SF FIN TO AO DESGREIXANT DE CALÇ.

1101 1 13116 SF MO AO

1101 3 13250 SF FIN TO AO

1101 1 13250 FO TAP TO AO

1101 1 13250 SF AO ORIENTAL, FORMA TANCADA

1101 1 13258 VO TAP TO AO TRENCADA

1101 1 13300 SF AO PART DE SIGNINUM

1101 1 13312 SF AO

1101 1 13405 SF TO GR

1101 1 14002 SD FOG TO AO GRAELLA

1101 3 60051

1103 1 13108 VO MO AO TRENCADA

1103 1 1 13115 VO HAYES 91 MO AO V dC

1103 1 13150 SF MO AO

1103 26 13250 SF TO AO

1103 1 13250 VO GER TO AO

1103 1 13250 VO AMP TO AO AMB NANSA

1103 6 13250 SF TO AO AC POSSIBLES ORIENTALS

1103 1 13250 VO OLL TO AO

1103 6 13258 SF TO AO

1103 1 13258 CR CSS TO AO

1103 1 13258 VO OST III,267 TO AO

1103 1 13258 VO LAMB 10A AO

1103 1 13258 VO TAP AO TRENCADA

1103 13 13300 SF AO

1103 40 13312 SF AO

1103 2 13312 SF AO RETALLADES EN RODÓ

1103 1 13312 VO AO 500-550 TRENCADA, POSSIBLE KEAY LVI

1103 2 2 13400 VO GER TO GO

1103 5 13400 SF FIN TO GO

1103 1 13400 FO GER TO GO

1103 1 13400 VO OLL TO GO

1103 5 13402 SF TO GR

1103 3 13402 SF TO AR

1103 1 13104 SF MO AO

1103 4 30000 SF

1103 2 50005

1103 2 50012

1103 7 50015

1103 1 50015 RETALLADA EN RODÓ

1103 1 50015

1103 23 60051

1104 1 13208 MA MO AO PERLES I ESPIGA

1104 7 13250 SF TO AO

1104 2 13250 SF TO AO AFRICANA

1104 1 13250 VO GIB TO AO

1104 1 13250 VO GER TO AO

1104 1 13251 VO OLL TO AR

1104 2 13258 SF TO AO

1104 3 13300 SF TO AO
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1104 15 13312 SF AO

1104 1 13313 SF TO AO

1104 1 13400 SF TO GO

1104 1 13400 FO TO TO

1104 2 13402 SF TO AR

1104 3 13402 SF TO GR

1104 4 50015

1104 8 60051

1104 2 60054

1104 70001 MOSTRA MORTER

1110 1 13119 SF MO AO POSSIBLE, VERNIS MOLT PERDUT.

1110 4 13250 SF TO AO

1110 2 13258 SF TO AO

1110 8 13300 SF TO AO

1110 2 13400 SF TO GO

1110 4 13402 SF TO GR

1110 3 30000 SF

1110 1 50005

1110 2 50015

1110 6 60051

1110 1 60054

1112 1 13400 SF TO AO

1112 1 1 13402 VO GO

1112 2 1 13402 VO GO

1114 4 13250 SF TO AO

1114 4 13300 SF TO AO

1114 8 13312 SF AO

1114 1 13313 NA AO SEMBLA MATEIXA PEÇA

1114 9 13313 SF AO

1114 2 13313 SF AO PI LINIES VERMELLES

1114 1 13400 VO CSS TO GO

1114 2 13400 SF TO GO MATEIXA PEÇA

1114 2 13402 SF CSS TO GR

1114 1 30000 VO GOT

1114 1 50005

1114 1 50015

1114 3 60051

1114 1 60054

1115 70001 MOSTRA MORTER

1117 1 13116 VO AO PETITES DIMENSIONS, POSSIBLE ALA.

1117 2 13250 SF AO

1117 1 13300 SF AO

1117 1 30000 SF VIN

1117 1 50015

1117 1 60051

1118 1 13258 SF AO

1118 3 13300 SF AO

1118 1 13312 SF AO

1118 2 13313 SF TO AO

1118 1 13402 SF TO GR

1118 7 60051

1119 1 13250 SF AO EN VERMELLA

1119 5 13250 SF AO

1119 1 1 13312 VO AO

1119 1 13312 SF PASSADA DE COCCIÓ

1119 1 13400 SF TO GO

1119 3 13400 SF TO GO

1119 1 13400 VO CSS TO GO

1119 1 50015
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1119 1 60051

1119 1 60054

1121 4 13250 SF AO

1121 1 13258 SF AO

1121 3 13300 SF AO

1121 2 13312 SF AO

1121 1 13313 SF AO

1121 1 13402 SF TO AM

1121 3 30000 SF VIN

1121 3 60051

1122 1 13312 SF AO

1122 2 13402 SF TO GR

1122 1 20002 CLA

1122 1 50005

1122 2 60051

1123 4 13250 SF AO

1123 2 13250 SF AO EN VERMELLA

1123 3 13300 SF AO

1123 2 13300 NA AO

1123 1 13312 NA AO

1123 6 13312 SF AO

1123 2 13313 SF AO

1123 1 13400 SF TO GO

1123 4 13402 SF TO GR

1123 1 13402 VO GER TO AR

1123 1 20002 ESR

1123 1 30000 SF VIN

1123 6 50005

1123 3 60051

1125 5 13112 SF AO

1125 3 13250 SF AO

1125 1 13300 SF AO

1125 1 1 13312 VO AO

1125 4 13402 SF TO GR

1125 1 50015

1125 7 60051

1127 1 13108 SF MO AO MO

1127 4 13250 SF O

1127 2 13258 SF AO

1127 1 13258 VO PAT AO

1127 1 13258 VO OST III,267 AO

1127 3 13312 SF AO

1127 1 13313 SF AO

1127 3 50005

1127 1 50015

1127 1 50015 RETALLADA EN RODÓ

1127 1 60051

1127 2 60054

1129 4 13250 SF TO AO

1129 1 13258 PE PTA AO

1129 1 13258 SF CSS AO

1129 1 13258 SF CSS AO VE

1129 8 13300 SF AO

1129 1 13312 NA AO

1129 2 13312 SF AO

1129 5 13313 SF AO

1129 1 13400 SF TO AO

1129 13 13402 SF TO AR

1129 1 13402 VO OLL TO AR
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1129 8 50005

1129 11 60051

1130 1 13250 SF TO AO

1130 2 13312 SF AO

1130 1 13402 SF OLL TO GR

1130 1 50015

1131 1 13108 PE MO AO

1131 1 4 13115 VO Fulford 27 AO FINALS V-INICIS VI VARIANT LOCAL DE FORMA STANDARD

1131 5 13250 SF AO

1131 1 13250 NA AO

1131 4 13300 SF AO

1131 3 13312 SF AO

1131 1 13400 SF TO AO

1131 2 13402 SF TO GR

1131 1 50005 SF

1131 3 60051

1132 1 3 13115 PS HAYES 94 MO AO 400-550

1132 2 13115 SF MO AO

1132 2 13115 SF MO AO

1132 12 13250 SF TO AO

1132 1 13250 FO TO AO

1132 1 13250 FO MOR TO AO AMB INCRUSTACIONS PER FACILITAR LA TASCA

1132 1 13250 VO FOB TO AO

1132 2 13258 SF AO

1132 1 13258 VO PTA AO

1132 1 13258 NA GER AO

1132 1 13300 SF AO

1132 2 1 13312 VO AO

1132 21 13312 SF AO

1132 1 13312 AO RETALLADA EN RODÓ

1132 4 13312 AN AO MATEIXA PEÇA. CREMADA.

1132 1 13313 SF AO

1132 3 1 13400 VO CSS TO GO

1132 4 13400 SF TO GO

1132 12 13402 SF TO GR

1132 1 13402 VO OLL TO GR

1132 4 20002 ATI

1132 1 30000 FO

1132 1 30000 SF

1132 7 50005

1132 1 50015

1132 9 60051

1132 1 60054

1205 1 14002 PE GUA TO AO

1205 1 14002 FO FIN TO AO

1205 4 14002 PE FIN TO AO

1205 11 14002 SF FIN TO AO

1205 1 3 14003 PS PAT TO AO VI VI MARRÓ

1205 2 2 14003 PS BOL TO AO VI MARRÓ

1205 3 1 14003 PS TUP TO AO VI MARRÓ

1205 4 2 14003 PS COL TO AO VI MARRÓ,GROC I VERD

1205 2 14003 PS PAT TO AO VI MARRÓ. MATEIXA PEÇA

1205 2 14003 VO PAT TO AO VI MARRÓ. MATEIXA PEÇA. AMB FORATS PER PENJAR

1205 2 14003 VO PAT TO AO VI MARRÓ. MATEIXA PEÇA. AMB FORATS PER PENJAR

1205 2 14003 VO PAT TO AO VI MARRÓ. MATEIXA PEÇA.

1205 2 14003 VO CSS TO AO VI MARRÓ. MATEIXA PEÇA.

1205 2 14003 VO CSS TO AO VI MARRÓ. MATEIXA PEÇA

1205 5 14003 VO CSS TO AO VI VERD FOSC.MATEIXA PEÇA.

1205 2 14003 PS TUP TO AO VI VI MARRÓ.MATEIXA PEÇA
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1205 2 14003 PS TUP TO AO VI VI MARRÓ.MATEIXA PEÇA, AMB BEC

1205 2 14003 PS OLL TO AO VI MARRÓ. MATEIXA PEÇA. CREMAT EXTERIOR

1205 2 14003 PS OLL TO AO VI MARRÓ.MATEIXA PEÇA. AMB NANSA.

1205 3 14003 PS PAT TO AO VI VI MARRÓ AMB LINIES NEGRES. MATEIXA PEÇA.

1205 12 14003 VO CSS TO AO VI MARRÓ

1205 4 14003 VO CSS TO AO VI MARRÓ,AMB NANSA.

1205 1 14003 PS CSS TO AO VI VERD FOSC.

1205 2 14003 VO GIB TO AO VI VI MARRÓ

1205 1 14003 VO SEV TO AO VI VI VERDOS

1205 6 14003 VO PAT TO AO VI MARRÓ

1205 1 14003 PS PAT TO AO VI MARRÓ

1205 10 14003 VO OLL TO AO VI MARRÓ

1205 1 14003 VO OLL TO AO VI MARRÓ,AMB NANSA.

1205 6 14003 VO TUP TO AO VI MARRÓ

1205 4 14003 VO TUP TO AO VI MARRÓ AMB NANSA

1205 1 14003 NA TUP TO AO VI MARRÓ

1205 1 14003 VO GRE TO AO VI VI MARRÓ

1205 1 14003 VO BAC TO AO VI MARRÓ

1205 2 14003 NA CAT TO AO VI VERD.MTEIXA PEÇA

1205 1 14003 NA CAT TO AO VI VERD

1205 2 14003 BR CAT TO AO VI VERD

1205 3 14003 SF CAT TO AO VI VERD

1205 2 14003 PS PAT TO AO VI VI AIGUES VERD,MARRONS I GROGUES.

1205 1 14003 PS COL TO AO VI GROC AMB TAQUES VERD I MARRÓ

1205 2 14003 PS GER TO AO VI VI VERD EXT. MARRÓ INT. MATEIXA PEÇA. POSSIBLE FRANCESA

1205 2 14003 PE FIN TO AO

1205 5 14003 FO FIN TO AO

1205 1 14003 VO POA TO AO VI VERD

1205 1 14003 PE SEV TO AO VI GROC

1205 2 14003 VO PAT TO AO VI VI MARRÓ I NEGRE

1205 1 14003 VO PAT TO AO VI VI MARRÓ AMB LINIES GROC I NEGRE

1205 1 14003 SF GER TO AO VI VI MARRÓ AMB DEC VEGETAL EN GROC

1205 1 14003 PS TO AO VI MARRÓ. ESTALVIS. ANELLA.

1205 33 14003 SF TO AO VI BÁSICAMENT D'OLLA

1205 1 14005 SF FIN TO AR

1205 2 14017 PS PAT TO AO MATEIXA PEÇA

1205 5 3 14100 PS BAC TO AO

1205 1 14100 VO PAT TO AO

1205 1 14100 TO AO MA DE MORTER

1205 2 14100 PE FOB TO AO

1205 4 14100 VO BAC TO AO

1205 8 14100 SF BAC TO AO

1205 2 14101 VO PAT TO AO MATEIXA PEÇA. ORLA DE PUNTS.

1205 1 14105 PS PAT TO AO AMB PART DE VAIXELL

1205 6 2 14106 PS PAT TO AO

1205 1 14106 VO PAT TO AO

1205 2 14106 PS SEV TO AO MATEIXA PEÇA

1205 7 4 14107 PS PAT TO AO

1205 8 2 14107 PS SAL TO AO

1205 1 14107 VO PAT TO AO

1205 5 14107 PS PAT TO AO MATEIXA PEÇA

1205 1 14108 PS PAT TO AO

1205 2 14119 PS PAT TO AO MATEIXA PEÇA

1205 2 14120 PS PAT TO AO AMB SIMBOLOGIA MONTSERRAT. MATEIXA PEÇA

1205 1 14200 VO PAT TO AO

1205 10 1 14300 PS TSS MO CA

1205 11 1 14300 PE TSS MO CA AMB MARCA "A"

1205 12 1 14300 FO PAT MO CA AMB MARCA ESTRELLA

1205 13 4 14300 PS PAT MO CA

Pàgina 5



1205 1 14300 PS TSS MO CA AMB NANSA

1205 2 14300 PS MO CA XICRA

1205 1 14300 PE BOL MO CA

1205 2 14300 PS TSS MO CA MATEIXA PEÇA

1205 4 14300 VO TSS MO CA

1205 1 14300 PE TSS MO CA

1205 1 14300 PE BOL MO CA

1205 1 14300 SF TSS MO CA

1205 5 14300 PS PAT MO CA MATEIXA PEÇA

1205 6 14300 PS PAT MO CA MATEIXA PEÇA

1205 2 14300 PS PAT MO CA MATEIXA PEÇA

1205 2 14300 PS PAT MO CA MATEIXA PEÇA

1205 8 14300 PS PAT MO CA MATEIXA PEÇA

1205 2 14300 VO PAT MO CA MATEIXA PEÇA

1205 2 14300 VO PAT MO CA MATEIXA PEÇA

1205 6 14300 FO PAT MO CA

1205 1 14300 PS PAT MO CA

1205 10 14300 VO PAT MO CA

1205 1 14301 PE TSS MO CA DECORACIÓ EN BLAU I TARONJA

1205 1 14301 VO BOL MO CA ASPES TARONJES AMB PUNTS MANGANES

1205 1 14301 VO TSS MO CA BLONDES MARRONS

1205 1 14301 VO TSS MO CA BLONDES GROGUES

1205 1 14301 VO TSS MO CA FLORAL EN TARONJA I GROC

1205 2 14301 VO PAT MO CA MATEIXA PEÇA.DECORACIÓ EN TARONJA

1205 1 14301 VO PAT MO CA ONES TARONJES

1205 3 14304 PS POT MO CA VI VI BLANC INTERIOR, GROGUENC EXT. MATEIXA PEÇA.

1205 14 1 15000 FAN MA

1205 1 15000 TPT MA

1205 1 20001 MON

1205 3 30000 FO

1205 1 30000 VO SET VORA I COLL

1205 1 30000 BR SET

1205 8 50025

1205 36 60051

1205 1 60054

1205 9 1 PS TAP

1207 1 13115 VO MO AO MOLT MALMESA. VORA PLANA D'ALA.

1207 1 13258 SF CSS AO

1207 1 13258 VO LAMB 10B AO

1207 8 13312 SF AO

1207 1 50005

1207 1 50012

1207 7 50015

1207 3 60051

1210 5 13250 SF TO AO

1210 1 13250 FO TO AO

1210 3 13250 SF TO AO EN AFRICANES

1210 1 13300 SF AO

1210 2 13312 SF AO

1210 1 13400 SF TO AM

1210 1 13400 AN SITRA TO AM ES NANSA A VORA. POSSIBLE SITRA

1210 2 13402 SF TO GR

1210 4 50005

1302 1 13250 VO GER TO AO

1302 1 13312 SF

1302 1 13312 NA

1302 1 13400 SF TO AO

1302 1 50005

1302 1 50015
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1302 2 60051

1404 1 13111 VO HAYES 9B MO AO 150-200

1404 1 13115 SF MO AO

1404 2 13250 SF AO

1404 1 13258 SF PTA AO

1404 1 13258 SF CSS AO

1404 2 13300 SF AO

1404 1 13312 SF AO

1404 1 13400 SF TO GO

1404 1 13402 VO CSS TO GR

1404 6 50005

1404 9 60051

1404 1 60054

1405 70001 MOSTRA MORTER

1600 1 14300 SF

2000 70001 MOSTRA MORTER

2014 3 13115 SF MO AO

2014 2 13258 VO TAP AO

2100 2 13250 SF TO AO

2100 1 1 13258 VO OSTIA I,261 AO IV-V

2100 1 13312 PI AO

2100 2 13312 SF AO

2100 2 13402 SF TO GR

2100 1 13402 VO TO AR

2100 1 15000 ESR

2100 1 30000 VO VIN

2100 70001 MOSTRA MORTER

2101 1 13104 VO GOUD.37 MO AO

2101 1 13108 VO DRAG.37 MO AO

2101 1 13115 SF MO AO

2101 1 13200 NA MO AO EN VERMELLA

2101 30 13250 SF TO AO

2101 2 13250 NA TO AO

2101 1 13250 VO AMP TO AO

2101 1 13250 VO GIB TO AO

2101 1 13250 VO GER TO AO

2101 1 13250 FO TO AO

2101 6 13258 SF

2101 1 13258 VO LAMB.10A

2101 1 13258 VO LAMB.10B

2101 5 13300 SF

2101 1 13300 NA

2101 33 13312 SF

2101 2 13400 VO CSS TO GO

2101 2 13400 VO OLL TO GO

2101 1 13400 VO OLL TO GO

2101 25 13400 SF TO GM

2101 1 13402 VO OLL TO GR

2101 1 13402 FO OLL TO GR

2101 1 13402 AN OLL TO GR

2101 1 13402 FO OLL TO GR

2101 35 13402 SF OLL TO GR

2101 1 13402 VO CSS TO GR

2101 1 20001 ATI

2101 1 30000 SF

2101 2 30003

2101 1 40000 POSSIBLE POLLEGUERA

2101 1 40009 PDC ESPIGA

2101 1 40009 PDC MOTLLURES

Pàgina 7



2101 1 40017 POSSIBLE MA MOLÍ

2101 19 50005

2101 2 50012

2101 4 50015

2101 91 60051

2101 4 60054

2102 4 13250 SF TO AO

2102 1 13300 SF

2102 1 13300 NA

2102 2 13300 SF CREMADA

2102 5 13312 SF

2102 1 13313 SF

2102 1 13320 SF

2102 2 13400 SF TO GO

2102 1 13400 AN SITRA TO AM ES

2102 1 13402 VO OLL TO GR

2102 5 50005

2102 1 50015

2102 4 60051

2102 1 60054

2103 1 13250 SF

2103 1 13300 NA

2103 2 13312 SF

2103 1 13402 VO OLL TO GR TRENCADA I CREMADA.

2104 1 13108 PE MO AO

2104 1 1 13115 VO HAYES 91 A-B 380-500

2104 1 13115 VO PETITES DIMENSIONS

2104 2 13119 SF RO MATEIXA PEÇA

2104 1 13119 SF AMB VERNIS MOLT PERDUT.

2104 1 13124 SF BOL VI VI VERD CLAR

2104 1 13208 MA MO AO 3/4 DE CERCLES CONCÈNTRICS

2104 1 13250 SF

2104 45 13250 SF TO AO

2104 2 13250 SF TO AO EN VERMELLA

2104 1 13250 SF TO AO PI GRAN CONTENIDOR.RESTES DE PINTURA VERMELLA.

2104 2 13250 FO GER TO AO GRAN CONTENIDOR

2104 1 13250 PE GER TO AR

2104 3 13250 NA TO AO

2104 1 13250 VO TRENCADA

2104 2 13258 VO OSTIA III,267

2104 8 13258 SF

2104 1 13258 PE PDA

2104 1 13258 NA

2104 1 13300 SF RETALLADA EN RODÓ

2104 18 13300 SF

2104 1 13300 NA

2104 2 13312 SF RETALLADA EN RODÓ

2104 54 13312 SF

2104 3 13312 NA

2104 1 13313 SF AC

2104 26 13400 SF TO GO

2104 1 13400 SF RETALLADA EN RODÓ

2104 3 13400 FO TO GO

2104 1 13400 NA

2104 2 13400 NA TO GM ARRENQUEN DE LA VORA.

2104 59 13402 SF TO GR

2104 2 13402 FO TO GR MATEIXA PEÇA

2104 3 13402 VO OLL TO AR

2104 2 13402 VO CSS TO AR
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2104 1 13402 NA

2104 1 13402 AN

2104 1 13500 SF FIN VI VI VII-VIII TRANSPARENT. DESGREIXANT MICA.

2104 1 14115 PE PTT IS PART D'UNA CREU.

2104 1 20001 MON

2104 2 20001 ANE MATEIXA PEÇA

2104 1 20001 ATI EN FORMA RODONA

2104 1 20002 ATI AMB BRONZE

2104 1 20002 ESR

2104 1 30000 FO AMP

2104 2 30000 FO VIN

2104 1 30000 VO AMP

2104 3 30000 SF VIN

2104 1 30000 NA VIN

2104 1 30000 SF AMP

2104 2 30000 SF VIN

2104 2 30001

2104 1 40000 ESMOLADOR

2104 1 40009 PLC

2104 12 50005

2104 1 50007 RETALLADA EN RODÓ

2104 2 50015

2104 3 50015 RETALLADA EN RODÓ

2104 180 60051

2104 6 60054

2105 1 13251 SF AL

2105 1 13258 VO LAMB 10A

2105 3 13300 SF

2105 5 13312 SF

2105 2 13400 SF TO GO

2105 1 13400 SF TO GO ES

2105 1 13402 VO OLL TO GR

2105 4 13402 SF TO GR

2105 2 20001 CLA

2105 1 30003

2105 2 30003

2105 7 50005

2105 11 60051

2105 1 60051 BANYA DE BOVID

2106 12 13250 SF

2106 1 13250 PE

2106 1 13250 NA

2106 1 13250 VO

2106 1 13250 VO MOR

2106 5 13258 SF

2106 1 13258 PE TAP

2106 1 13258 VO PTA

2106 1 13258 VO LAMB 10 A

2106 8 13300 SF

2106 32 13312 SF

2106 1 13312 NA

2106 1 13312 SF RETALLADA EN RODÓ

2106 1 13320 VO

2106 5 13400 SF TO GO

2106 2 13402 VO OLL TO GR

2106 2 13402 FO TO A0

2106 16 13402 SF TO GR

2106 1 1 14056 SF GET PI GRAELLA EN MANGANÉS.

2106 1 20002 ATI
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2106 1 30000 SF VIN

2106 1 40006 MOL

2106 1 40009 PCL

2106 3 50005

2106 1 50012

2106 1 50015 RETALLADA EN RODÓ

2106 1 50015 RETALLADA EN RODÓ, AMB FORAT CENTRAL

2106 34 60051

2106 2 60054

2107 1 13250 SF

2107 1 13258 SF CSS

2107 9 13312 SF

2107 1 13400 SF TO GO

2107 1 13402 FO OLL TO GR

2107 2 13402 SF TO GR

2107 1 50005

2107 1 50015

2107 2 60051

2109 3 13250 SF

2109 2 13258 VO PTA

2109 2 13300 SF

2109 15 13312 SF

2109 1 13313 VO POSSIBLE, MOLT RODADA

2109 6 13400 SF TO GO

2109 2 13402 SF TO GR

2109 1 20001 XIN

2109 1 30000 SF VIN

2109 1 50005

2109 1 50015

2109 19 60051

2109 1 60054

2110 1 13258 VO PTA

2110 70001 MOSTRA MORTER

2110 70001 MOSTRA MORTER. SUPERIOR

2112 1 13250 SF

2112 2 13258 SF

2112 1 13300 SF

2112 3 13312 SF

2112 1 30000 SF VIN

2112 3 60051

2112 1 60054

2114 1 13108 SF

2114 1 13115 CR

2114 24 13250 SF

2114 1 13250 MOR

2114 4 13258 SF

2114 11 13300 SF

2114 1 13300 VO TRENCADA

2114 1 13300 NA RODADA

2114 49 13312 SF

2114 1 13312 NA

2114 2 13313 SF

2114 3 13400 SF TO GO

2114 1 13400 VO TAP

2114 1 13400 VO OLL

2114 14 13402 SF TO GR

2114 2 13402 FO OLL TO GR

2114 1 13402 AN TO GR IP LINIES PARAL.LELES

2114 1 13402 NA TO GR NANSA HORITZONTAL."MAMELO
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2114 3 13402 VO OLL

2114 2 30000 SF VIN

2114 1 30000 FO VIN

2114 1 40009 PCL

2114 2 50005

2114 2 50013 BLANC

2114 39 60051

2114 6 60054

2115 1 13108 SF

2115 3 13250 SF

2115 1 13258 SF CSS

2115 1 13300 SF

2115 13 13312 SF

2115 1 13313 SF PI LINIES MARRONS

2115 1 13400 SF TO AM

2115 6 13402 SF TO GR

2115 3 13402 FO TO GR

2115 1 20002 ESR

2115 40000 PALET. POSSIBLE POLLEGUERA

2115 1 50005

2115 1 50012

2115 11 60051

2115 2 60054

2116 1 13115 SF PTT IS QUADRAT AMB IMPRESSIONS I POTSER ESPIGA

2116 7 13250 SF

2116 6 13300 SF

2116 1 13300 NA

2116 1 13312 VO

2116 17 13312 SF

2116 1 13400 SF TO GO

2116 4 13402 SF TO GR

2116 5 50005

2116 1 50012

2116 9 60051

2116 2 60054

2118 1 13115 SF IS CERCLES CONCENTRICS

2118 4 13250 SF

2118 1 13258 SF CSS

2118 5 13300 SF

2118 16 13312 SF

2118 7 13402 SF TO GR

2118 2 13402 VO OLL TO GR

2118 1 13402 SF IP

2118 1 13402 SF TO GR IN

2118 1 20001 AGU

2118 1 20001 PCL

2118 1 30001

2118 1 30003

2118 1 50015

2118 15 60051

2118 2 60054

2119 1 13250 NA

2119 1 1 13258 VO ATLANTE CVIII,4 INICIS VI

2119 3 13258 SF

2119 2 13258 VO LAMB 10B

2119 7 13300 SF

2119 1 13300 NA

2119 2 13400 SF TO GO

2119 1 13400 FO TO GO
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2119 8 13402 SF TO GR

2119 1 50005

2119 2 50015

2119 15 60051

2119 4 60054

2121 1 13250 SF

2121 5 13300 SF

2121 1 13312 SF RETALLADA EN RODÓ

2121 11 13312 SF

2121 2 13312 NA V POSSIBLE KEAY LIII

2121 2 13400 SF TO GO

2121 1 13400 NA TO AO NANSA QUE ARRENCA DE VORA, TIPUS GREIXONERA

2121 2 13402 NA MATEIXA PEÇA

2121 1 13402 SF TO AR IN

2121 1 50005

2121 1 50012

2121 1 50012

2121 1 50015

2121 18 60051

2121 5 60054

2123 1 13104 SF

2123 7 13250 SF

2123 2 13258 SF

2123 1 13258 VO OSTIA I,270

2123 9 13300 SF

2123 8 13312 SF

2123 1 13312 NA

2123 1 13313 AN

2123 1 13400 SF

2123 6 13402 SF

2123 1 14003 VO OLL

2123 2 30000 VO COP

2123 10 60051

2123 1 60054

2125 1 13208 FO

2125 4 13250 SF

2125 2 13300 SF

2125 6 13312 SF

2125 5 13402 SF TO GR

2125 1 13402 FO TO GR

2125 4 20002 CLA

2125 1 20002 ATI

2125 2 60051

2126 4 13250 SF

2126 1 13250 FO GER

2126 1 13250 VO MOR

2126 4 13250 SF MATEIXA PEÇA. POSSIBLE AMFORA

2126 2 13258 SF

2126 6 13300 SF

2126 1 13312 PI TIPUS KEAY LXI-LXII

2126 13 13312 SF

2126 1 13400 SF

2126 3 13402 SF

2126 1 30000 SF VIN

2126 1 40009 PCL

2126 3 50005

2126 15 60051

2127 70001 MOSTRA MORTER

2129 1 13108 SF BOL MO CERCLES
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2129 1 13116 SF

2129 16 13250 SF

2129 1 13258 VO PTA

2129 8 13258 SF

2129 1 13258 VO LAMB. 10 B

2129 7 13300 SF

2129 2 13312 SF RETALLADES EN RODÓ

2129 1 13312 AN

2129 1 13312 NA

2129 1 13312 PI

2129 1 13312 VO V POSIBLE KEAY XXVII, TRENCADA

2129 11 13312 SF

2129 2 13313 SF MATEIXA PEÇA.

2129 1 13400 SF

2129 10 13402 SF

2129 1 13402 FO

2129 2 13402 VO TAP MATEIXA PEÇA

2129 1 20001 CLA

2129 1 30000 SF

2129 3 30000 VO VIN

2129 7 30000 SF VIN

2129 1 30000 VO FOB

2129 14 30000 SF

2129 1 40009 PCL

2129 1 50005

2129 1 50012

2129 12 60051

2129 15 60054

2130 7 13250 SF

2130 2 13250 VO GER

2130 3 13258 SF

2130 7 13300 SF

2130 12 13312 SF

2130 4 13400 SF TO GO

2130 9 13402 SF TO GR

2130 3 30000 SF VIN

2130 7 60051

2131 1 13108 SF MO CERCLES

2131 10 13250 SF

2131 4 13258 SF

2131 1 13258 NA

2131 4 13300 SF

2131 1 13312 NA

2131 9 13312 SF

2131 2 13313 SF AC

2131 1 13400 SF

2131 1 13400 VO OLL

2131 5 13402 SF

2131 1 30000 VO

2131 29 60051

2132 1 13111 VO HAYES 36 200-250

2132 5 13250 SF

2132 1 13250 SF AFRICANA

2132 1 13251 SF

2132 1 13258 CR CSS

2132 1 13312 SF

2132 1 13320 SF

2132 2 13402 SF

2132 1 20002 CLA
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2132 1 30000 PE COP

2132 1 30000 VO PAT

2132 2 30000 VO COP

2132 7 30000 SF

2132 7 60051

2134 4 60051

2134 1 13400 SF PEÇA PASSADA DE COCCIÓ.

2135 1 13100 SF VERNIS PERDUT. LUCENTE?

2135 2 13300 SF

2135 7 60051

2135 1 13400 SF PASSADA DE COCCIÓ

2136 1 13250 SF TO AO AL PASTA-MEITAT INTERIOR VERMELLOSA, MEITAT EXT.OCRE.

2136 1 13310 SF

2136 1 13312 PI

2136 1 13312 SF

2136 10 20001 ATI POSSIBLE DECORACIÓ DE MOBLE.

2136 10 20002

2136 9 30000 VO COP

2136 18 30000 SF

2136 22 60051

2136 3 60054

2138 1 13104 SF

2138 2 13106 SF MO AO MO

2138 1 13250 VO GER

2138 9 13250 SF

2138 1 13250 FO

2138 1 13250 FO EN GRAN CONTENIDOR

2138 3 13258 SF

2138 1 13258 SF LAMB 10B

2138 6 13300 SF

2138 1 13312 PI

2138 2 13312 AN

2138 2 13312 SF

2138 1 13312 SF AMB PART DE GRAFIT

2138 1 13400 FO GER GO

2138 1 13400 SF

2138 1 13400 SF AC

2138 1 13402 NA

2138 1 13402 VO OLL GR

2138 1 30000 VO COP

2138 1 30000 VO COP

2138 1 30000 VO VIN

2138 7 30000 SF VIN

2138 1 40009 PCL

2138 2 50005

2138 10 60051

2143 1 13250 NA

2143 6 13258 SF

2143 1 13258 VO LAMB 10B

2143 1 13300 SF

2143 2 13400 SF

2143 1 13402 SF

2143 1 20002

2143 1 20005 ATI AMB FERRO

2143 2 30000 SF

2143 10 30000 SF VIN

2143 3 50005

2143 10 60051

2144 1 1 13100 VO LUCENTE?
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2144 3 13250 SF

2144 1 13256 SF

2144 1 13312 SF

2144 1 13400 FO TO GO

2144 4 13402 SF TO GR

2144 5 20002 CLA

2144 1 30000 PE COP

2144 1 30000 VO COP

2144 1 30000 PE COP

2144 1 30000 VO AMP

2144 1 40009 PCL RETALLADA EN RODÓ

2144 16 60051

2145 1 13250 NA

2145 1 13251 SF

2145 2 13258 SF PTA MATEIXA PEÇA

2145 1 13258 AN

2145 1 13258 SF

2145 4 13300 SF

2145 2 13312 SF

2145 1 13313 SF

2145 2 13400 SF

2145 1 13402 FO TO GR

2145 1 13402 SF TO GR

2145 1 20002 ATI

2145 1 30000 VO COP

2145 1 50012

2145 2 50013 BLANC

2145 4 60051

2148 1 13108 SF

2148 1 13108 SF MO

2148 1 13300 PI

2148 1 13300 SF

2148 1 13300 SF PASSADA DE COCCIÓ

2148 1 13310 SF

2148 1 13312 SF

2148 1 20001 ATI

2148 2 30000 VO

2148 2 30000 SF

2148 1 50005

2148 1 60051

2151 1 13258 SF

2151 3 13300 SF

2151 2 13310 SF

2151 2 20001 PCL

2151 1 20002 CLA

2151 1 30000 PE COP

2152 1 13104 PE MO

2152 1 13114 VO 250-300 POSIBLE HAYES  50

2152 4 13250 SF

2152 1 13250 VO TAP

2152 1 13251 SF

2152 3 13258 SF

2152 1 13258 PE

2152 15 13300 SF

2152 1 13310 NA

2152 59 13312 SF

2152 2 13400 SF TO GO

2152 1 13402 VO OLL TO GR

2152 3 13402 SF TO GR
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2152 1 20001 FBI AGULLA

2152 1 20002 ESR

2152 1 30000 FO

2152 1 30000 SF

2152 8 50012

2152 1 50013 VERMELLA

2152 10 60051

2152 1 70000 AMB RESTES ORGÀNIQUES.

2155 1 13250 SF

2155 1 13258 VO OSTIA III,267

2155 1 13402 FO TO GR

2155 3 13402 SF TO GR

2155 1 20002 ESR

2157 2 13104 SF

2157 1 13104 VO

2157 1 13150 VO MAYET 40

2157 1 13250 PE

2157 3 13250 SF

2157 1 13250 SF GER

2157 1 13250 AN GER

2157 1 13258 SF PTA

2157 1 13258 FO

2157 4 13310 SF

2157 6 13312 SF

2157 1 13402 SF

2157 2 20001 PCL

2157 1 30000 VO

2157 1 30000 SF

2157 1 30003

2160 70000 MOSTRA B-C. AMB RESTES ORGÀNIQUES

2160 70000 MOSTRA A. AMB RESTES ORGÀNIQUES

2164 1 2 13310 SF AMB MARCA "…H"

2101 1 50013 BLANC

2101 4 50013 VERMELLA

1118 2 50015 NO CONSERVADA

1118 1 50005 NO CONSERVADA

1118 1 13320 SF NO CONSERVADA

1129 6 50015 NO CONSERVADA

1129 9 50005 NO CONSERVADA

1130 3 30015 NO CONSERVADA

2104 7 50015 VO NO CONSERVADA

2104 38 50015 SF NO CONSERVADA

2104 21 50005 NO CONSERVADA

2104 1 13320 SF NO CONSERVADA

2114 2 50015 VO NO CONSERVADA

2114 10 50015 SF NO CONSERVADA

2114 4 50005 NO CONSERVADA

2116 1 50015 VO NO CONSERVADA

2116 2 50005 NO CONSERVADA

2119 2 50015 VO NO CONSERVADA

2119 6 50015 NO CONSERVADA

2119 2 50005 NO CONSERVADA

2121 2 50015 VO NO CONSERVADA

2121 10 50015 NO CONSERVADA

2121 2 50005 NO CONSERVADA

2123 4 50015 NO CONSERVADA

2123 7 50005 NO CONSERVADA

2123 1 13320 SF NO CONSERVADA

2125 2 50015 VO NO CONSERVADA
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2125 1 50015 SF NO CONSERVADA

2125 2 50005 NO CONSERVADA

2126 1 50015 VO NO CONSERVADA

2126 4 50015 NO CONSERVADA

2126 4 50005 NO CONSERVADA

2129 7 50015 NO CONSERVADA

2129 3 50005 NO CONSERVADA

2130 2 50015 VO NO CONSERVADA

2130 4 50015 NO CONSERVADA

2130 3 50005 NO CONSERVADA

2131 4 50015 VO NO CONSERVADA

2131 3 50015 NO CONSERVADA

2131 1 50005 NO CONSERVADA

2132 1 50015 VO NO CONSERVADA

2132 3 50015 NO CONSERVADA

2132 1 50005 NO CONSERVADA

2138 3 50015 VO NO CONSERVADA

2138 6 50005 NO CONSERVADA

2138 1 13320 SF NO CONSERVADA

2144 1 50015 NO CONSERVADA

2144 1 50005 NO CONSERVADA

2145 2 50015 NO CONSERVADA

2145 3 50005 NO CONSERVADA

2151 1 50005 NO CONSERVADA

2152 3 50015 VO NO CONSERVADA

2152 13 50015 NO CONSERVADA

2152 2 50005 NO CONSERVADA

2157 2 50015 NO CONSERVADA
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Càtaleg de peces dibuixades dels materials arqueològics recuperats a la 
intervenció arqueológica realitzada al carrer Freneria, número 5 de 
Barcelona (Codi Servei d’Arqueologia de l’ICUB- 026/13).  

 

 

 

Làmina 1 

 

026-13-1103-1. Fragment de vora i cos de terra clara D de procedència africana de la 

forma Hayes 91, datada al segle V dC. Presenta pasta i vernís típic. 

 

026-13-1103-2. Fragment de vora de gerra de ceràmica comuna oxidada.  

 

 

Làmina 2 

 

026-13-1112-1. Fragment de vora de forma oberta de ceràmica comuna reduïda. El 

fragment no permet recuperar el diàmetre de la peça 

 

026-13-1112-2. Fragment de vora d’olleta de ceràmica comuna reduïda. 

 

 

Làmina 3 

 

026-13-1119-1. Fragment de vora d’àmfora africana de la forma Keay XXXVII amb 

una cronologia del entre els segle IV i V dC.  

 

026-13-1125-1. Fragment de vora d’àmfora africana de la forma Keay XXV amb una 

cronologia des de finals del segle III-inicis del IV  fins a començaments del V dC. 

 

 

Làmina 4 

 

026-13-1131-1. Fragment de vora i cos  de variant local de forma standard de terra clara 

D de procedència africana de la forma Fulford 27, datada entre finals del sels V i 

primera meitat del VI dC. Presenta pasta i vernís típic. 

 

026-13-1132-2.  Fragment de vora d’àmfora africana de la forma Keay XXV amb una 

cronologia des de finals del segle III-inicis del IV  fins a començaments del V dC.   

 

 

Làmina 5 

 

026-13-1132-1. Fragment de vora i cos de terra clara D de procedència africana de la 

forma Hayes 94, datada entre els anys 400-550 dC. Presenta pasta i vernís típic. 

 

026-13-1132-3. Fragment de vora i paret de cassola de ceràmica comuna oxidada 

romana. 

 

 



 

Làmina 6 

 

026-13-1205-1. Fragment de perfil sencer de plat de ceràmica comuna vidrada, amb 

vidriat de color marró. 

 

026-13-1205-2. Fragment de perfil sencer de bol de ceràmica comuna vidrada, amb 

vidrat de color marró. 

 

 

Làmina 7 

 

026-13-1205-3. Fragment de perfil sencer de tupí de ceràmica comuna vidrada, vidriat 

en color marró, No conserva la nansa però si  les marques de haver-hi tingut. 

 

 

Làmina 8 

 

026-13-1205-4. Fragment de perfil sencer de colador de ceràmica comuna vidrada, 

vidriat en groc, amb taques en verd i marró. 

 

 

Làmina 9 

 

026-13-1205-5. Fragment de perfil sencer de bací de  pisa blanca. 

 

 

Làmina 10 

 

026-13-1205-6. Fragment de perfil sencer de plat de ceràmica amb acabat estannífer i 

decoració en blau català. Decoració de l’orla de l’arracada amb motiu floral al centre. 

 

 

Làmina 11 

 

026-13-1205-7. Fragment de perfil sencer de plat de ceràmica amb acabat estannífer i 

decoració en blau català. Decoració de l’orla d’influència francesa. 

 

 

Làmina 12 

 

026-13-1205-8. Fragment de perfil sencer de saler ceràmica amb acabat estannífer i 

decoració en blau català. Decoració de l’orla d’influència francesa. 

 

026-13-1205-9. Fragment de perfil sencer de tapadora de ceràmica amb acabat 

estannífer i decoració en blau de procedència valenciana, possiblement Alcora. 

Decoració floral. 

 

 

 



 

 

Làmina 13 

 

026-13-1205-10.Xicra de ceràmica pisa blanca. 

 

026-13-1205-11. Peu de tassa o xicra de pisa de procedència valenciana. A la part 

inferior de la base presenta dues “A” de color taronja de la marca d’Alcora. 

 

 

Làmina 14 

 

026-13-1205-12. Fragment de fons de plat de pisa blanca refinada amb una marca 

inscrita a la part inferior de la base amb forma d’estrella. 

 

026-13-1205-13. Fragment de perfil sencer de plat de pisa blanca. 

 

 

Làmina 15 

 

026-13-1205-14. Element no recipient de ceràmica oxidada, on es representa una forma 

humana, possiblement femenina. Es tractaria d’una petita campaneta. 

 

 

Làmina 16 

 

026-13-2100-1. Fragment de vora i paret de tapadora de ceràmica de cuina africana de 

la forma Ostia I, 261 amb una cronologia datada entre els segles IV-V dC 

 

026-13-2104-1. Fragment de vora i cos de terra clara D de procedència africana de la 

forma Hayes 91 A-B, datada entre els anys 380-500 dC. Presenta pasta i vernís típic. 

 

026-13-2106-1. Fragment sense forma de gerreta de ceràmica de procedència islàmica 

pintada de manganès, malauradament el fet de no poder recuperar la forma no permet 

afinar en la cronologia, que s’hauria de situar en època medieval. 

 

026-13-2119-1. Fragment de vora de tapadora de la forma Atlante CVIII,4 amb una 

cronologia d’inicis del segle VI dC. 

 

 

Làmina 17 

 

 

026-13-2144-1. Fragment de vora de plat tapadora de ceràmica de cuina africana. 

 

026-13-2164-1. Fragment sense forma d’àmfora tarraconense de la que no es pot 

determinar la forma, malgrat que possiblement es tracti d’una Pascual 1. Conserva de 

forma parcial una marca de la que només es conserva una lletra “H”. 
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Estudi de materials arqueològics recuperats a la intervenció 
arqueológica realitzada al carrer Freneria, número 5 de 

Barcelona. 
 

(Codi Servei d’Arqueologia de l’ICUB- 026/13) 
 
 
 
Com introducció s’han de considerar una sèrie de punts en relació al 
material arqueològic recuperat i al tipus d’intervenció arqueològica 
realitzada. En primer lloc, la intervenció ha actuat a llocs molt 
puntuals de solar total i no s’ha esgotat l’estratigrafia potencial. En 
segon lloc, el tipus de material, exceptuant una única excepció que 
correspon a l’estrat 1205, presenta un grau de conservació molt 
parcial i fragmentat, fet que dificulta la seva identificació. Un tercer 
punt a considerar és la gran presència de material romà a la totalitat 
del estrats, no s’ha d’oblidar que l’edifici es situa a un dels punts més 
alts de la ciutat romana.  D’altra banda,  els nivells medievals tenen 
molt poca representació a nivell de materials ja que han estat 
afectats pel rebaix efectuat a tot l’espai en el moment de la 
construcció de l’edifici del segle XIX. Així doncs tenim un panorama 
que es pot qualificar de parcial que no permetrà un estudi aprofundit 
sobre el material, encara que si que es pot apuntar una  pervivència 
d’ocupació des d’època alt-imperial romana. 
 
Com s’ha esmentat en el paràgraf anterior bàsicament s’han 
recuperat fragments ceràmics datats entre època alt imperial romana 
i el segle XIX, amb una presència poc significativa d’altres materials 
com podria ser metall o vidre. Dins del material ceràmic s’ha 
d’assenyalar la recuperació de força material de tipus constructiu. 
 
A nivell d’organització, els materials estan dividits en tres sectors, 
numerats de 1 al 3, que corresponen a les següents localitzacions: 
Sector 1 (Ampliació del sondeig efectuat a l’any 2008, les UE de 2000 
a 2164), sector 2 (Localització d'una fossa sèptica de cronologia 
moderna, les UE 1205 a 1210) i Sector 3 (Sondeig localització mur 
terrassa imperial, les UE 1101 a 1302). El panorama de formes i 
cronologies es molt similar als sectors 1 i 3, al contrari del que passa 
al sector 2, que presenta unes característiques força diferents com es 
podrà comprovar a continuació. 
 
Com a tònica general, el material recuperat a la intervenció reflexa 
un panorama similar al de les diferents actuacions realitzades a 
l’interior de la ciutat romana de Barcelona, tant a nivell de tipologies 
recuperades com de cronologies.  
 
 
 



Materials d’època romana. 
 
Els materials més antics recuperats estan datats en època alt-
imperial romana, amb la presència de ceràmica comuna oxidada 
romana i ceràmica de cuina africana, on es poden remarcar les 
formes típiques de cassoles i plats-tapadores. Així com una 
documentació força reduïda de fragments de terra sigil·lada itàlica i  
hispànica, amb una major proporció de la segona respecte a la 
primera. També d’aquest primer moment es recupera algun fragment 
d’àmfora tarraconense amb marca de terrisser conservada 
parcialment (026-13-2164-1). 
 
Aquest panorama va canviant amb  una major arribada de les 
produccions del nord d’Africa amb una presència important de formes 
de sigil·lades clares D, que van marcant el pas cap al moment baix 
Imperial fins a cronologies del segle V - VI dC. Algunes de les formes 
representades són: Hayes 91 (026-13-1103-1), Fulford 27 (026-13-
1131-1), Hayes 94 (026-13-1132-1), Hayes 91 A-B (026-13-2104-1). 
 
També de la mateixa procedència, encara que amb una funció molt 
diferents, són les produccions amfòriques, de les que alguns 
exemples són: Keay XXXVII (026-13-1119-1), Keay XXV (026-13-
1125-1). 
 
Els materials situats als segles III dC i posteriors, són clarament els 
que predominen sobre els més antics. 
  
 
Materials d’època medieval. 
 
 
Com ja s’ha esmentat anteriorment, el material d’època medieval té 
una proporció molt reduïda dins de la mostra. Aquest fet s’explica per 
dues raons ja esmentades: 
 

- La primera raó és que als estrats medievals es recuperen 
bàsicament materials de cronologia romana provinents dels 
moviments de les terres de l’entorn  amb alguns fragments de 
ceràmica medieval. 

 
-  La segona raó és el rebaix realitzat per la construcció de 

l’edifici del segle XIX, que va esborrar l’estratigrafia. Aquest fet 
es pot veure molt clarament en el material medieval, amb una 
cronologia que es pot situar, principalment, en un moment alt-
medieval. L’estratigrafia associada amb materials situats entre 
el XIII i el segle XVIII, no ha estat localitzada fruit d’aquest 
rebaix contemporani o ha estat documentada de forma puntual.  

 



Els materials recuperats situats en un moment alt-medieval són 
principalment ceràmica comuna grollera de cuina, on s’han identificat 
formes com cassoles o olles (026-13-1112-1, 026-13-1112-2), 
alguna peça (UE 2104) amb acabat vidriat molt groller que es podria 
situar a l’entorn del segle VIII dC. També s’ha recuperat algun 
fragment de ceràmica comuna amb acabat espatulat, encara que 
malauradament no s’ha recuperat cap forma concreta.  
 
Un altra peça significativa és un fragment sense forma de ceràmica 
de comuna islàmica oxidada, que possiblement podria pertànyer a 
una gerreta, decorada amb línies de pintura de color manganès (026-
13-2106-1). 
 
 
Materials d’època moderna i contemporània. 
 
 
Els materials d’aquest cronologia es situen bàsicament al sector 2 i 
difereixen força de la resta dels sectors, ja que majoritàriament 
corresponen als materials recuperats a l’interior d’una fosa sèptica 
(1205). 
 
Els materials formen part d’un ventall cronològic situat entre els 
segles XVII i finals del segle XVIII-inicis del segle XIX, amb una clara 
predominança de vaixella relacionada amb el parament de la llar, tant 
de cuina com de taula. Entre les formes de ceràmica comuna vidrada 
es poden identificar formes dedicades a la preparació d’aliments com 
poden ser les olles, les cassoles, greixoneres, col.lador (026-13-
1205-4), i tupins (026-13-1205-3), així com elements relacionats 
amb els líquids, gerres, càntirs i un únic poal. Aquest clara diferència 
entre càntirs i el poal és un fet normal per la cronologia moderna de 
la peces, ja que els pous eren substituïts per fonts i fins i tot, la 
canalització de l’aigua vers les vivendes. El conjunt es completa amb 
plats (026-13-1205-1), bols (026-13-1205-2),  i servidores. 
 
Pel que fa a la vaixella de taula, es localitzen algunes produccions 
decorades en blau català de la botifarra, de l’arracada(026-13-1205-
6), d’influència francesa (026-13-1205-7;026-13-1205-8), de la 
cirereta,  de la corbata i de la ditada, però la majoria de la ceràmica 
de taula està formada per les primeres produccions de pisa blanca i 
pisa blanca refinada industrial, tant blanques com decorades, on es 
pot veure les formes de plats(026-13-1205-12; 026-13-1205-13), 
tasses, xicres (026-13-1205-10; 026-13-1205-11), bols com a 
formes més representades. 
 
Fora del que serien les formes de cuina i taula, també s’han recuperat 
fragments de bacins (026-13-1205-5), de ceràmica vidrada blanca.   
 



Com es pot veure pel tipus de material i les formes representades, 
ens trobem davant d’un abocament relacionat amb un moment 
d’hàbitat. 
 
 
Consideracions finals. 
 
 
Com a consideracions finals tornar a recordar el caràcter parcial i 
fragmentat de la mostra que no obstant permet veure un panorama 
força similar a altres zones de la ciutat a nivell de cronologia i 
tipologia representada, si s’exceptua la manca de material de 
cronologia baix medieval i moderna fruit del rebaix ja esmentat.  
 
Aquesta fragmentació era molt evident als materials més antics, ja 
que no s’ha d’oblidar la zona de la ciutat romana no es situa la 
intervenció. Aquesta zona, dins de l’àrea d’influència del temple romà, 
no estava ocupada per habitat, fet que condiciona que el material 
formes parts de nivells de rebliment i per tant al no ser el seu lloc 
original va condicionar el nivell de fragmentació. En època medieval 
la fragmentació continua i s’afegeix la minsa quantitat de fragments 
d’aquest moment. No es localitza un veritable abocament associat a 
zona d’hàbitat fins als recuperats a la fossa sèptica amb una 
amortització situada a començaments dels segle XIX. 
 
A títol de conclusió es pot afirmar que, encara que el material 
presenta algunes mancances, és un conjunt força significatiu per 
poder entendre el desenvolupament del solar estudiat. 
 
 
 












































