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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquesta memòria presenta els resultats i les conclusions de la intervenció 

arqueològica que s’ha dut a terme al solar situat als Jardins Victoria de los 

Ángeles, (carrer Montealegre, 6) de la ciutat de Barcelona (Barcelonès).  

 

Les tasques arqueològiques es van dur a terme entre els dies 23 de juny i 18 

de juliol de 2014. La coordinació de la intervenció va estar a càrrec del Dr. 

Josep Maria Gurt Esparraguera, Director del Departament de Prehistòria, 

Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, i la direcció tècnica 

de l’arqueòleg Jacinto Sánchez Gil de Montes de l’empresa CODEX – 

Arqueologia i Patrimoni, tal i com es disposa a l’autorització de la Direcció 

General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya (expedient R/N 

470 K121-NB 2014-1-11069) segons el procediment establert en article 14 i 

següents del Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del Reglament de 

protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic.  

 

L’execució de la planimetria i les tasques de topografia han estat realitzades 

pels alumnes de grau d'Arqueologia de la Facultat d'Història de la UB i 

l'empresa de topografia AL-TOP Topografia S.A. respectivament. 

 

El finançament ha anat a càrrec de la promotora de la intervenció arqueològica, 

la Universitat de Barcelona. 

 

El projecte i la supervisió dels treballs han estat realitzats pel Servei 

d’Arqueologia de Barcelona, que ha enregistrat aquesta intervenció amb el codi 

020/14. 
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1.1. MOTIVACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 

Els treballs arqueològics desenvolupats als Jardins Victoria de los Ángeles 

(carrer Montealegre, 6) s’emmarquen dins del conveni de col·laboració entre 

l'Ajuntament de Barcelona (Districte de Ciutat Vella), l'Institut de Cultura de 

Barcelona i la Universitat de Barcelona amb l'objectiu de formar de manera 

empírica a l'alumnat del grau d'Arqueologia de la universitat, així com la 

recuperació urbana de l'espai.  

 

 
 

 
Vista del abans i el després de la intervenció arqueològica 
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El solar objecte de les tasques arqueològiques, propietat de l'Ajuntament de 

Barcelona, se situa en una zona cèntrica de Barcelona, dins de les antigues 

muralles de la ciutat, i s’inclou en una Zona d’Interès Arqueològic i d’alt valor 

històric. 
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2.- SITUACIÓ GEOGRÀFICA I CONTEXT GEOLÒGIC 

 

El solar objecte d'estudi es localitza al terme municipal de Barcelona, comarca 

del Barcelonès, al barri del Raval, en concret al pati de la Facultat d'Història i 

Filosofia (carrer Montealegre, 6) anomenat Jardins Victoria de los Ángeles. 

Originàriament aquest solar pertanyia al núm. 45 del carrer Tallers.  

 

Històricament, aquest indret s'ubica dins del tercer recinte de la muralla que 

tancava la part oriental de la ciutat i que es va construir al segle XIV. 

 

 
Vista aèria de la situació del solar (Font: Institut Cartogràfic de Catalunya) 

 

Les coordenades UTM són1: Zone 31 430402 – 4581762 ETRS89 . Les cotes 

absolutes de l’actual perímetre del solar segons les dades facilitades per 

l'empresa de topografia AL-TOP oscil·len entre 14,25 i 13,86 msnm. 

                                                           
1 Presa al centre del solar 
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A nivell general, la ciutat de Barcelona se situa entre els deltes dels rius Besos i 

Llobregat, ocupant la planícia o plataforma suament inclinada cap al mar 

Mediterrani, que enllaça progressivament cap al nord-est amb el vessant 

marítim de la Serra de Collserola, on es troba el Tibidabo com el punt més alt 

(512 m). El relleu del Pla de Barcelona es veu alterat en dues grans zones: 

d’una banda, pels turons situats entre Horta i Sarrià (turó de la Peira, turó de la 

Rovira, el Carmel, la Creueta, el Putxet i Monterols). D’altra banda, al costat 

marí al sud de la ciutat, s’alça la muntanya de Montjuïc (189 m), acompanyada 

per una sèrie d’elevacions menors, algunes d’elles gairebé desaparegudes per 

la progressiva urbanització de la ciutat. 

 

Barcelona presenta una notable varietat de litologies al seu subsòl, conflueixen 

roques i sòls de diversa edat i origen geològic. A nivell general, se situa 

geològicament en una depressió formada a causa de l’extensió neògena del 

marge occidental del mar Catalano-Balear. El subsòl de Barcelona està 

constituït per un substrat pre-quaternari, que comprèn els massissos de 

Collserola i els serrats de la Rovira; els sediments miocens de Montjuïc i de 

Barcelona, i les margues i sorres pliocenes, recobert per formacions d’edat 

quaternària, integrades per la planícia de peudemont del Pla de Barcelona i els 

deltes dels rius Besòs i Llobregat (Ventayol, 2002). 

 

Pel que fa al solar, aquest es localitza a la part baixa de la plana de peudemont 

de la ciutat, en un sector originàriament planer, amb una suau pendent en 

direcció sud, és a dir, cap al mar. El solar estava situat entre les rieres de 

Magoria a l'oest i la d'en Malla a l'est. 
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3.- ANTECEDENTS  

 

3.1.  ANTECEDENTS ARQUEOLÒGICS 

 

En aquest apartat es descriuen somerament les principals intervencions 

arqueològiques dutes a terme fonamentalment dins del complex format pels 

edificis de les Facultats de Filosofia i Geografia i Història de la UB, no 

s'inclouen les intervencions exteriors. Les excavacions arqueològiques 

realitzades als voltants d'aquest solar del carrer Montealegre núm. 6, 

s'ordenen segons la seva proximitat a aquest solar: 

 

Tallers, 45 (093/04) (Caballé, Forés 2005): Intervenció arqueològica 

realitzada als edificis que formaven part de la finca del núm. 45 del carrer 

Tallers, la qual fou motivada per l'aterrament dels edificis que ocupaven la 

part més meridional de la finca, els quals quedaven afectats pels nous 

projectes de la Universitat de Barcelona.  

 

 

Plànol general de la intervenció Tallers 45 
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Aquest fet planteja la necessitat d'una recerca preventiva que valori el 

potencial arqueològic i les restes patrimonials, a més, de l'afectació que 

puguin tenir amb l'actuació urbanística, per això es van plantejar quatre 

sondeigs a cadascun dels edificis a enderrocar. 

 

El més interessant dels quatre (Rasa 1) fou el realitzat a l'edifici més 

meridional anomenat com a Àmbit A (sector 100), que correspondria amb el 

solar objecte d'estudi. Es tracta d'una rasa de 10 x 1,5 m situada al centre de 

la planta baixa de l'immoble que posteriorment fou enderrocat.  

 

    
Dues vistes de les cubetes de decantació d'argiles de la Rasa 1 

 

Els principals resultats d'aquesta intervenció es podrien resumir en tres fases 

principals. La més antiga correspondria amb la construcció de tres espais (o 

cubetes) pavimentats amb maons lligats amb morter de calç, els quals foren 

destinats a la decantació d’argila anteriors a la fase de la casa-fábrica del 

mestre gerrer Antoni Tarrés, entre finals del s.XVIII i principis del s.XIX. Una 

segona fase seria la construcció d'un sistema de clavegueram que estava 

formada per un conjunt de canalitzacions realitzades amb peces de ceràmica 
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vidrada les parets i coberta de les quals estaven fets de maons lligats amb 

morter de calç que amortitza la fase anterior. La última es podria adscriure a 

la reforma integral de l'edifici als anys 50 del segle XX, quan es va 

documentar un nou conjunt de canalitzacions i paviments de ciment portland 

i formigó, respectivament. 

 

La Cala 2, de 3 x 2 m, es localitza en el soterrani de l’edifici situat en la zona 

més oriental de la finca (àmbit C), identificat en la documentació com a 

“mostruario” de la fàbrica Tarrés (1858). En aquest es van trobar les restes 

d'un dipòsit realitzat amb maons lligats amb morter de calç i sorra atribuïble 

al moment constructiu del taller de Tarrés. 

   

La Cala 3 s’ha realitzat, a l’igual que la Cala 2, en el soterrani però de l’edifici 

més occidental del conjunt, i que segueix la línia que definiria el passadís 

d’entrada a l’interior de la parcel·la. En aquest cas només es va documentar 

les restes d'un retall rectangular farcit per abundants fragments de ceràmica 

d'època moderna (segles XVI i XVII). 

 

L’últim sondeig, la Cala 4, es va realitzar en el pati interior de la parcel·la. 

L’accés al qual es fa a través del passatge interior de la finca. Resta delimitat 

pel frontis posterior de l’edifici que dóna al carrer Tallers, i per les 

corresponents façanes dels cossos mencionats anteriorment. En aquesta 

cala es va documentar una seqüència de colgament i farciment d'aquest 

indret, sense trobar-hi cap estructura, només part del clavegueram del pati, 

possiblement una d'elles fos la continuació cap al nord del la que es va 

trobar a la Cala 1 amb el número 112, la qual possiblement desguassava al 

col·lector del carrer Tarrés. 

 

Montealegre, 6-8 (nova Facultat de Geografia, Història i Filosofia de la 

UB) (262/05) (Pascual, 2008). Intervenció arqueològica motivada per la 

construcció dels nous edificis de les Facultats de Filosofia i Geografia i 

Història de la UB. Aquesta fou realitzada al costat occidental del solar 
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objecte d'estudi i es va plantejar com a una excavació en àrea de tot el 

lateral oest del solar. Les evidències més antigues documentades en 

aquesta actuació foren una sèrie de retalls fets a les argiles que formen el 

nivell geològic, datada la seva amortització entre finals del segle XIV i el XVI. 

Aquesta activitat formaria part de la producció ceràmica desenvolupada en 

aquest sector de la ciutat a partir del segle XIV. En aquests retalls es van 

trobar restes associats a les estructures de combustió, d'una banda, 

fragments de les parets dels forns terrissaires i de l'altra banda, nivells de 

cendres i carbons. Altres elements relacionats amb la producció ceramista 

trobats a l'amortització dels retalls a les argiles foren els separadors de les 

peces en el forn i els individus defectuosos per efecte de la mala cocció.    

 

 

Vista general de l'excavació des del sud 
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A inicis del segle XVII es va construir una estança a l'extrem nord de l'àrea 

intervinguda, la funcionalitat de la qual no es va poder determinar, tot i que, 

va continuar en aquesta centúria l'extracció d'argiles per a l'activitat 

terrissaire.  

 

Al segle XVIII es va documentar un canvi d'ús, s'abandona l'extracció 

d'argiles i aquest indret passa a ésser un àrea d'explotació agrícola, 

relacionada fonamentalment amb les cases de la Misericòrdia.  

 

Aquesta finalitat agrícola d'aquest espai de la ciutat es consolida en el segle 

XIX amb la construcció de estructures que separen espais de conreu i una 

sèrie d'estructures hidràuliques entre les quals destaquen canonades pel 

regadiu i un pou. 

 

En el segle XX aquest sector s'urbanitza amb la construcció d'un edifici del 

qual es van documentar paviments, clavegueres i fonaments. 

 

Montealegre 4-8, Ramalleres, 21-25, Tallers, 45 (nova Facultat de 

Geografia, Història i Filosofia de la UB) (059/06) (Castillo, 2007): 

Intervenció arqueològica motivada per la construcció dels serveis dels nous 

edificis de les Facultats de Filosofia i Geografia i Història de la UB. Aquesta 

fou plantejada en 8 sectors, dels quals, per proximitat, ens interessen els 1, 2 

i 8. 

 

Sector 1: Situat al sud del solar objecte d'estudi. En aquest espai es van 

documentar una sèrie d'estructures que se situen entre els segles XVII i XX. 

Les evidències més antigues són els nivells UE 6 i 8 datats entre els segles 

XIV i XVI. Al segle XVII es construí el mur UE 14, que servia de límit sud del 

solar objecte d'estudi i límit nord d'una sèrie d'àmbits datats entre inicis del 

segle XVIII i la primera meitat del XIX, definits pels murs UE 15, 18 i 24. 

D'aquest mateix moment seria la claveguera UE 136, l'estructura UE 160 i 

l'àmbit format pels murs UE 145 i 147 i el paviment de rajoles quadrades UE 
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146. Entre la segona meitat del segle XIX i la primera del XX, es construí el 

mur UE 2, que delimita per l'oest un soterrani que es va construir aprofitant 

el mur UE 14, dins del qual es documentaren les estructures UE 20 i 29 que 

fonamentarien una estructura metàl·lica. Aquest soterrani es 

compartimentaria a la segona meitat del segle XX amb uns envans fets de 

totxos UE 3 i 4. 

 

Sector 2: Plantejat a l'est del solar, on estava situat el "mostruario" del taller 

ceràmic de Tarrés. L'evidència més antiga documentada en aquest sector 

fou el mur UE 37, estructura datada al segle XVII, la funcionalitat del qual no 

es va poder determinar. A aquesta estructura, i dins la mateixa fase 

cronològica, es lliurava el mur UE 71, que definia dos àmbits. 

 

Entre principis del segle XVIII i el XIX, es construí a l'àmbit més septentrional 

dels definits pel mur anterior, el forn ceràmic UE 73. A l'àmbit sud es va 

documentar el mur UE 36 i part d'una volta de maons UE 42. A l'altra banda 

del mur UE 37 es documentà un conjunt d'estructures, petits murets i 

canalitzacions, que foren interpretades com a part d'un jardí o un espai 

interior de caràcter ornamental (UE 78, 79, 40, 57, 85, 101, 104, 105, 107 i 

109). Al nord del sector es va documentar una canalització de ceràmica (UE 

128) que es podria adscriure a aquesta fase amb moltes reserves. 

 

Entre mitjans del segle XIX i la primera meitat del segle XX, es van dipositar 

els nivells que amortitzaven el forn i es va documentar una estructura de 

combustió formada per les UE 45, 46, 47 i 62. A aquesta fase pertanyeria el 

mur UE 58 que formava part de la construcció del soterrani de l'edifici del 

"mostruario" del taller de Tarrés. 

 

Sector 8: Es va documentar a l'extrem nord del sector, situat a l'oest del solar 

objecte d'estudi, un mur i un paviment de cronologies indeterminades. 
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Als altres sectors intervinguts en aquesta intervenció es van trobar 

estructures de diverses fases cronològiques (sempre a partir del segle XVII) i 

de diferents tipus, murs, canalitzacions, dipòsits, fonamentacions... 

 

Montealegre 4 (nova Facultat de Geografia, Història i Filosofia de la UB) 

(134/05) (Carbonell, 2005): Intervenció arqueològica motivada per la 

construcció dels nous edificis de les Facultats de Filosofia i Geografia i 

Història de la UB, en concret per la realització d'un col·lector darrere de 

l'edifici SE del complex. En aquesta excavació preventiva es van trobar les 

restes del fonament d'un mur, datat genèricament anterior al segle XVIII i fet 

de pedres irregulars lligades amb fang. De mitjans del segle XVIII seria la 

construcció d'un forn ceràmic, del qual es conservava només l'extrem SE, la 

resta fou destruïda amb la construcció del nou edifici de la Facultat de 

Filosofia i Geografia i Història. Aquest forn estava format per la paret 

exterior, realitzada amb maons i la graella sostinguda per una cúpula feta de 

maons massissos posats drets. A més a més es va documentar un possible 

espai d'assecament de les peces ceràmiques abans d'ésser enfornades.    
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Vista general i detall del forn trobat a la intervenció 134/05 

 

3.2. ANTECEDENTS HISTÒRICS 

 

La ciutat romana de Barcino o Colònia lulia Augusta Faventia Paterna 

Barcino, la fundació de la qual es data tradicionalment entre els anys 15 i 13 

aC, s’ubicava a la zona del Monts Tàber, pròxim a la Catedral i a l’actual 

plaça de Sant Jaume. La ciutat es trobava encerclada per una muralla de 

morfologia octagonal allargada construïda poc desprès de la seva fundació 

(segle I dC) pel magistrat C. Coelius. L'espai que ocupa actualment el solar 

objecte d'estudi formaria part del suburbium de la ciutat romana, en concret 

a uns 645 m a l'oest de la porta NO de la ciutat, un indret en què les 

evidències d'època romana són molt escasses. 

 

El primer element a tenir en compte des del punt de vista urbanístic fou la 

construcció d'un camí que partia de l'esmentada porta romana i que passaria 

pels actuals carrers dels Arcs i Canuda per enllaçar amb el carrer Tallers.   
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El sistema defensiu romà de la ciutat de Barcelona funcionà al llar de 

centenars d’anys, però va quedar obsoleta a partir del segle XIII com a 

conseqüència del creixement urbanístic fora muralles. Els burgs o vilanoves 

esdevenen incipients focus de població que es relacionen amb centres 

d’ordre econòmic o religiós com convents, monestirs, el mercadal o les 

drassanes, que amb el temps esdevenen àrees plenament urbanitzades 

(Banks, 1991). Aquest procés que s'inicia al segle X-XI i es consolida al 

segle XII.  

 

D’aquests suburbis destaquem el que començà a desenvolupar-se als 

voltants de l'església de Santa Anna, a partir del segle XII, que propiciaria la 

constitució de la vilanova del Sant Sepulcre  i la consolidació del camí que 

anava vers l'oest (actual carrer Canuda/Tallers) (Busquets-Pastor, 2011 p. 

120-121). 

 

A partir del segle XIII la muralla romana perd la seva funció defensiva i resta 

darrera de les noves construccions, encara que es manté com un important 

element de delimitació de l’espai urbà. Així doncs, a l’interior de la ciutat es 

localitzen els principals edificis polítics i religiosos, el call jueu i les 

residències aristocràtiques.  

 

En època de Jaume I, i coincidint amb importants canvis organitzatius i 

econòmics, es comença a construir una nova muralla que transcorria per les 

actuals Rambles o l’antiga riera d’en Malla.  Aquesta comptava amb un total 

de cinc portals d’accés a la ciutat flanquejats per torres: Framenors o 

Drassanes, Trentaclaus o dels Ollers, Boqueria, Portaferrissa i Santa Anna o 

dels Bergants. També del segle XIII data el tram que discorria al llarg de 

l’actual Ronda de Sant Pere, Arc de Triomf, passeig Lluís Companys i el 

Parc de la Ciutadella, que comptava amb els portals dels Orbs, el de 

Jonqueres i el de Sant Pere.  
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El nou perímetre murat, que s’estenia al llarg d’uns 5000 m2, complia una 

triple funció: per una banda, renovava i millorava les defenses de la ciutat 

contra possibles atacs enemics; el traçat encabia al seu interior els suburbis 

o nuclis poblacional i econòmics localitzats fora de la muralla de l’antiga 

ciutat romana i, finalment, realitzava una funció de dic de contenció de les 

aigües dels torrents que baixaven des de la serralada de Collserola (Huertas, 

2000). 

 

L'espai que ocupa l'actual carrer Tallers quedaria fora d'aquest segon 

perímetre emmurallat, tot i que ja estava ocupat per una sèrie de tallers 

terrissaire, al menys uns anys abans de 1350, com a posa de manifest un 

acord del Consell de Cent, prohibint als ollers deixar les terres per a la 

producció ceràmica al carrer (Caballé, García, 2003).  

 

En temps de Pere el Cerimoniós, al segle XIV, es va realitzar una nova 

ampliació de la muralla, tancant d’aquesta forma el que actualment coneixem 

com a Raval, barri on s'ubica el solar objecte d'estudi. Aquesta zona de la 

ciutat restaria com a primera línia de defensa per davant de la muralla de 

Les Rambles. Amb aquest projecte es pretenia protegir, en cas de setge, un 

espai que aportava a la ciutat recursos alimentaris de primer ordre, així com 

protegir els incipients nuclis de població establerts en aquest indret. 

 

Així doncs, cap a mitjan segle XIV, simultàniament al tancament del recinte 

per la part oriental de la ciutat, es construeixen els trams que porten del 

capdamunt de La Rambla fins al portal dels Tallers i d’aquest fins al portal de 

Sant Antoni. La muralla continuava des de Sant Antoni a Sant Pau on la 

fortificació canviava de direcció fins connectar amb el Paral·lel, essent 

aquest el darrer sector de la muralla que arribava fins al mar o les 

Drassanes. Al tram de muralla que tancava l’actual Raval es construïren 

quatre portals: el de Tallers que data de 1359, el de Sant Pau de 1389, el de 

Drassanes i, finalment, el portal de Sant Antoni. 
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És en aquest període quan el carrer Tallers passa a estar dins del recinte 

emmurallat de la ciutat i durant els segles posteriors continuarà amb la 

tradició terrissaire fins a finals del  segle XIX. El desenvolupament urbanístic 

del Raval es va realitzar següent els antics camins que es van traçar fora de 

la muralla del segle XIII quedant extenses àrees sense urbanitzar. Un altre 

element de desenvolupament urbanístic en aquesta àrea SO de la ciutat 

foren les fundacions conventuals, en concret, i per proximitat, el monestir de 

Montealegre, el priorat de Santa Maria de Nazaret i els convents de Santa 

Elisabet i Mare de Déu dels Àngels. 

 

Un fet molt important per comprendre l'evolució urbanística d'aquest solar, 

fou la fundació de la Casa de Misericòrdia en 1581, originalment aprofitant 

les dependències de la Casa dels Àngels. En la illa on es va construir el nou 

edifici, també estava ja fundada des del segle XIV la casa-capella dels 

Infants Orfes, ampliada amb edificis del segle XVI (Lacuesta, 1992). El nou 

edifici es construí a l'interior de la illa, formant una gran ala rectangular (ala 

de migdia) les plantes superiors de la qual estaven ocupades pels dormitoris. 

En aquest primer moment es construí l'església alineada amb el carrer 

Elisabets. L'edifici continuà creixent cap el nord i oest durant el segle XVII, 

de tal manera que en 1699 ja estava format la major part del pati central, de 

planta rectangular. El convent de les Terciàries de Sant Francesc es va 

construir al costat occidental del nou edifici. El pati quedà tancat per aquest 

costat per una capella. El tancament oriental del gran pati es va realitzar a 

finals del segle XVIII, amb la construcció de la infermeria i un edifici que tenia 

façana al carrer Ramalleres on s'allotjarien les dones. Tota la part interior de 

la illa delimitada pels carrers Elisabets, Tallers, Montealegre i Ramalleres era 

un espai buit dedicat a horts per abastir la Casa de Misericòrdia, els quals 

foren adquirits per la institució al llarg del temps. Els límits SO i O del solar 

objecte d'estudi limitarien amb aquests horts i altres dependències de la 

Misericòrdia, segons es pot apreciar al plànol de Garriga i Roca de 1858. 
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La evolució urbanística del solar del carrer Tallers 45, on s'ubica la 

intervenció arqueològica, no s'entendria sense la instal·lació en 1841 del 

taller del ceramista Antoni Tarrés. Els antecedents històrics d'aquest 

immoble com a centre productor de ceràmica amb presència de forns 

terrissaires, es remunta a la segona meitat del segle XVII, continuant amb la 

tradició medieval. A la segona meitat del segle XVIII (1763), els propietaris 

Jaume i Ramón Arnaudies venen la propietat al gerrer Bernat Barba, i a la 

descripció d'aquesta parlen de la presència de forns de ceràmica. Aquest 

gerrer amplia la finca i la reforma, fins que els seus hereus la van vendre al 

1841 al terrissaire Antoni Tarrés. El solar en aquell moment constava de tres 

cases amb carreuó, pati, hort de gran extensió, naus per teixir i per elaborar 

terrisseria, forn i altres construccions destinades a aquesta activitat (Caballé, 

Garcia, 2003). 

 

Antoni Tarrés, el qual ja va estar com a llogater en aquest taller, va realitzar 

reformes i adequacions a la finca segons les seves necessitats. Les 

reformes consistiren en la construcció d'un forn, un dipòsit de llenya amb 

volta de maons, adobar la botiga de la casa vella, pujar tres pisos la casa 

interior i fer una caixa d'escala i una galeria. Més endavant va realitzar tres 

habitacions, una galeria o porxo, una escala, la pavimentació del pati i el 

terrat nou de l'obrador. En 1852 reedifica el frontis de l'edifici del carrer 

Tallers, obra de l'arquitecte Josep Buxareu. En 1858 va construir un nou 

edifici al pati interior de la finca, el qual es va conèixer com a "mostruario", 

essent l'arquitecte el mateix Buxareu. Es tracta d'una construcció de cinc 

pisos amb soterrani i terrat i una escala interior, que delimitava per l'est el 

solar objecte d'estudi. En resum, la propietat del carrer Tallers 45 a 1858 

estava formada per un edifici destinat a habitacions que dóna al carrer 

Tallers, un passadís que serveix com a distribuïdor interior del complex 

terrissaire al qual s'obre un altre edifici destinat al dipòsit o exposició 

permanent d'objectes de terrisseria. Un altre edifici de quatre pisos amb 

soterrani destinat a la fabricació. A més a més hi havia tres forns amb els 

elements necessaris pel seu funcionament, uns grans soterranis amb volta 
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de maons com a dipòsit de llenya i varis edificis pels vidrats de la indústria 

terrissaire (Caballé, García, 2003). 

 

Les últimes reformes es van fer en tres moments, 1923, 1939  i 1953. En el 

primer cas es van realitzar dos coberts a l'àrea del pati, un a tocar de l'edifici 

del "mostruario". En el segon cas, després de la Guerra Civil, durant la qual 

l'edifici fou afectat, el nou propietari, Octavi Domènech, sol·licità la 

reconstrucció de la part damnificada. I finalment en 1953, es va substituir la 

coberta del cos corresponent al solar on es va realitzar la intervenció 

arqueològica, per una lluerna, l'arquitecte en aquesta ocasió fou Josep 

Garriga (Caballé, García, 2003). 

 

Antoni Tarrés (Barcelona 1802-1879) es va fer mestre del gremi de 

"alfareros" l'any 1824 i va figurar al cadastre d'industrials de la ciutat al carrer 

Tallers  des de l'any 1835, tot i que no es va poder confirmar que estava 

establert a Tallers 45, propietat de Bernat Barba. A partir de 1840 consolidà 

la seva posició i va iniciar un procés expansiu amb la compra i reforma de 

Tallers 45 (1841), adquisició d'una bòvila a l'Hospitalet de Llobregat (1845) i 

compra d'un forn de terrissa i d'altres dependències annexes a la falda del 

Montjuïc (1847). La producció de Tarrés és molt diversa, " ladrillo y tejas" 

desde 1846 fins 1876, "vasijería, tinajería y cacharrería con barniz o sin él)" 

des de 1848 fins 1879, "adornos para fachadas" 1854-1856, "adornos para 

habitaciones o fachadas" 1860-1868, altres "objetos cerámicos" a partir de 

1878. Tarrés va destacar per la decoració escultòrica en terracota, l'any 

1842 inclou al seu equip a l'escultor Josep Anicet Santigosa i Vestraten 

(Tortosa, 1823, Barcelona 1895). A partir d'aquest moment el seu taller es 

convertirà en la primera fàbrica d'elements ornamentals en terracota per a la 

seva aplicació a l'arquitectura de la ciutat, aprofitant la reforma de 1846 del 

ban de 1838 en què es permeteix pujar 100 pams de la façana a canvi 

d'ornar-la i fer-la de bon gust. Tarrés va treballar amb els principals 

arquitectes de la ciutat, Garriga i Roca, Buxareu, Fontseré, Molina..., destaca 

entre tots Francesc Daniel Molina. Uns exemples d'ornamentació de la 
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façana són, Tallers 45, Ferran, 30, Carrer del Pi, 12, Hospital 10, Sant Gil, 1, 

Sant Vicenç , 11, etc... (Caballé, García, 2003). 

 

A la mort d'aquest mestre terrissaire, el va succeir el seu fill, Antoni Tarrés i 

Martínez, el qual es va associar amb el terrissaire Macià, i va traslladar la 

seu social a la Ronda de Sant Pere, 11. Es va continuar amb els mateixos 

productes anteriors, elements ornamentals de terracota, material constructiu 

i altres elements ceràmics de la vida quotidiana, a més a més, es van 

realitzar en aquest període, els "azulejos vidriados" datats en 1884 i "las 

tejas prensadas" de 1906. D'aquest període és la publicació d'un 

interesantíssim catàleg de l'empresa Tarrés i Macià (1892) que recull la 

tradició anterior amb nous productes del taller (Caballé, García, 2003).  
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4. METODOLOGIA 

 

Els objectius d'aquesta intervenció arqueològica realitzada en un dels edificis 

pertanyents al taller del terrissaire Antonio Tarrés són: 

 

 - Datar el mur de delimitació meridional del solar, que servia de 

separació d'aquest amb els horts i altres dependències de la Casa de 

Misericòrdia. 

 - Confirmar la funcionalitat d'aquest edifici com a lloc de processament 

de les argiles del centre productor de ceràmica com ja es va veure a la Rasa 1 

de la intervenció de 2004. 

 - Datar aquesta fase constructiva de l'edifici per adscriure-la al taller 

d'Antonio Tarrés. 

 - Determinar las diferents fases constructives que conformen l'evolució 

urbanística del solar. 

 - Definir arquitectònicament l'edifici representat en gris en la planta de 

Garriga i Roca de 1858, construcció en forma de L sobre la qual està escrit 

"Vecino".  

 

Per assolir aquests objectius es va excavar en àrea una franja de 11 x 7 m 

situada a l'extrem oriental del solar, delimitada al sud pel mur que separa el 

solar de la Casa de Misericòrdia, a l'est pel mur que tancava per l'oest l'edifici 

del "mostruario", i al oest i nord per un límit arbitrari, tenint en compte que al 

costat occidental d'aquesta franja estava la Rasa 1 de la intervenció de 2004 

(093/04). Aquesta franja es va dividir en dos sectors separats pel mur UE 1030, 

per facilitar la ubicació de les diferents unitats estratigràfiques. El sector 1000, 

es localitzà al sud de l'àrea excavada i el 2000 al nord.  
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El procés d'excavació s'ha fet en tot moment amb mitjans manuals, per un 

equip format per estudiants de les assignatures Pràctiques I i Pràctiques II del 

Grau d'arqueologia de la Universitat de Barcelona2 i dirigits per un   arqueòleg 

tècnic director.  

 

 

                                                           
2 Aquest grup estava format per 25 estudiants que es van dividir en dos grups, els quals 
excavaren cadascun dues setmanes. Primer grup: Bibiana Adalid, Andreu Alegre, Estela 
Aymerich, Roger Bolaño, Paula Castellana, Jordi Català, Peter Engel, Daniel Falcón, Víctor 
Gómez, Laura González, Artur López, Marc Ocaña, Laura Toribio. Segon grup: Ferran Bonet, 
César Bravo, Sergi Calero, Enrique Casas, Bruno Caste, David Gómez, Brisa Palomar, Naiara 
Rodríguez, Santiago Rodríguez, Félix Rodríguez, Alba Sobrino,  Xavier Velasco. 
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Un cop documentades les restes o estructures aparegudes es va procedir al 

seu rebliment per protecció a l'espera que l'any vinent es pugui continuar amb 

l'excavació. Aquestes es van protegir amb geotèxtil i es van cobrir amb una 

capa de graveta (cigronet). 

 

Per aconseguir una documentació el més exhaustiva possible s’ha seguit el 

model proposat per E.C. Harris, assignant un número d’Unitat Estratigràfica 

(UE) a cadascun dels estrats, estructures o retalls/interestrats. La numeració 

d’aquestes UE s’ha establert seguint el número de cada sector, per exemple, 

en el sector 1000 es van numerar les UE a partir del 1001, i en el 2000 a partir 

del 2001.  

 

Així mateix es portà a terme el corresponent registre gràfic que consistí en la 

realització de plantes acotades de tota la intervenció, tant d'estructures com 

d'estrats) i les seccions finals dels sectors (amb cotes sobre metres sobre el 

nivell del mar –m.s.n.m.-). Per realitzar aquestes seccions es va seguir, tant el 

mètode Harris com el mètode Ph. Barker de seccions acumulatives. 

 

 
Ortoimatge de l'escaneig fet per Alt-top abans de començar l'excavació 

 

També es realitzà l’aixecament topogràfic amb escàner i estació total que ha 

permès incloure la totalitat de les restes documentades, durant aquesta 
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campanya, dins de la trama urbana actual i antiga. Aquest aixecament 

topogràfic fou realitzat per un equip de l'empresa Alt-top. Totes les restes 

trobades foren documentades també fotogràficament en format digital. 

 

A la intervenció se li ha donat el codi 020/14. Tot el material extret en aquestes 

intervencions estarà marcat amb aquestes sigles, juntament amb l’any en què 

s’ha dut a terme l’actuació arqueològica (14) i la UE a la qual correspon, més el 

número de inventari d'aquelles peces que foren documentades gràficament. 

Igualment les fotografies digitals portaran el mateix codi que la ceràmica i el 

número identificador d’inventari. 

 

Finalment, les directrius a seguir en aquesta intervenció han estat donades pel 

Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona. 
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5. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS REALITZATS I RESULTATS OBTINGUTS 

  

A continuació passem a descriure els treballs i els resultats obtinguts al llarg del 

procés d’excavació. Aquesta descripció, que es dividirà segons els sectors 

plantejats, es centrarà en fer una relació de les diferents unitats estratigràfiques 

documentades, amb la seva composició, relació entre elles i materials 

arqueològics apareguts, així com l’estat de conservació i la potència de les 

estructures arqueològiques aparegudes. El criteri utilitzat per la descripció 

d'aquest procés de superposició estratigràfica, és el cronològic, començant per 

les unitats més antigues documentades en cada sector. 

 

5.1. SECTOR 1000 

 

Sector meridional de la intervenció, definit al nord pels murs UE 1030, 1040 i 

1032, a l'est pels murs UE 1063 i 1064, al sud pel mur UE 1050 i per l'oest pel 

límit arbitrari de l'àrea intervinguda. 

 

 
Vista general final del sector 1000 
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Seqüència estratigràfica 

 

La evidència més antiga d'aquest sector és el mur de tancament sud del solar, 

que separaria aquest de la Casa de Misericòrdia, UE 1050. Es tracta d'una 

estructura  feta de filades més o menys regulars de pedres i maons lligats amb 

morter de calç i sorra, el parament nord del qual estava revestit per una capa 

de morter de calç i sorra de color blanquinós, pintada de blanc, UE 1059. La 

construcció d'aquest mur no es va poder datar ja que en aquesta intervenció no 

s'excavaren els contextos constructius del mateix. Durant la excavació 

arqueològica desenvolupada a l'altre costat d'aquest mur a l'any 2006 (059/06) 

(Sector 1, UE 1 i 14) es va documentar que aquest tindria dues fases 

constructives, la més antiga UE 14 (no correspondria a l'estructura excavada 

actualment) es va datar entre el segle XVII i el XVIII. Damunt aquest primer mur 

es recolza el segon, UE 1, datat entre finals del segle XIX i el segle XX i fou 

construït per fer un soterrani (Castillo 2007). 58 i 59).  

 

 
Vista des del nord del mur UE 1050 

 

És possible que a continuació es van construir les estructures UE 1064 i 1063, 

les quals delimiten aquest sector per l'est  i estan fetes de filades regulars de 
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maons lligats amb morter de calç i sorra de color blanquinós. Aquestes dues 

defineixen una entrada o porta, el costat nord de la qual es va protegir amb un 

guardacantó de pedra, UE 1015. 

 

 
Vista general de les estructures UE 1063 i 1064 

 

 
Detall del guardacantó UE 1015 i l'esglaó UE 1014 

 

L’entrada a aquesta porta es feia a través d’un esglaó format per al menys tres 

carreus de pedra sorrenca (UE 1014). No s'ha pogut contextualitzar e 
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interpretar històricament i de manera definitiva aquestes dues estructures (UE 

1063 i 1064), a mode d'hipòtesi es podrien interpretar com les restes del mur de 

tancament oest de l'edifici del "mostruario" del taller de Tarrés (hipòtesi més 

plausible), o com una part d'una construcció anterior. Aquesta porta, doncs, 

uniria l'edifici que s'alçava a l'est del solar, possiblement el “mostruario” 

(construït al 1858) amb aquest. La relació física del mur UE 1064 amb el UE 

1050 no s'ha pogut establir per la presència d'estructures contemporànies. 

 

A l'angle SO del sector es va documentar el mur UE 1060, estructura formada 

per una filera de maons col·locats al llarg i lligats amb morter de calç i sorra de 

color blanquinós, el qual només es va documentar en planta. Aquesta 

estructura, que es lliura perpendicularment al mur UE 1050, delimitaria dos 

àmbits, la funcionalitat i interpretació dels quals no s'ha pogut determinar en 

aquesta campanya. 

 

 
Vista del mur UE 1060 

 

Possiblement aquest mur es relacionaria des del punt de vista cronològic amb 

l'estructura UE 1030. Es tracta d’una estructura formada per una filera de 

maons col·locats al llarg i lligats amb morter de calç i sorra de color blanquinós, 

la qual separa els dos sectors en què es va dividir l’àrea d’excavació i serveix, 

d’una banda, com a mur de tancament sud d’una sèrie de basses de 
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decantació d’argiles (sector 2000) i, de l’altra banda, com a límit nord d’una 

sèrie de dipòsits? relacionats probablement amb el procés de purificació de les 

argiles (sector 1000).   

 

 
Vista des de l'est del mur UE 1030 

 

A la meitat oriental d’aquest sector es va documentar el canal de desguàs UE 

1057, fet de peces ceràmiques vidrades, el qual estava tancat per la coberta 

feta de maons col·locats de través i en horitzontal UE 1056. Aquesta estructura, 

que possiblement travessava la porta definida pels murs UE 1064 i 1063, no 

s’ha pogut contextualitzar dins d’aquest sector ja que no es va poder excavar 

en tota la seva superfície. Aquest fou amortitzat pel nivell de terra argilosa poc 

sorrenca, compacta, de color marró, composta de ceràmica, material 

constructiu i restes de microfauna i carbó, UE 1051. 
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Detall del canal UE 1057 i la coberta UE 1056 

 

Damunt aquest farciment d’anivellament damunt la coberta UE 1056 del canal 

UE 1057, es diposità l’estrat de terra argilosa, poc sorrenca, compacta, de color 

marró vermell, compost de ceràmica UE 1012. Es tracta de part d’un paviment 

de terra batuda o la preparació d’un, del qual no va quedar ninguna constància i 

que possiblement formi part d’una fase anterior o coetània al següent moment 

constructiu d’aquest espai.  
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Detall del nivell UE 1012 

 

Al parament sud del mur (UE 1030) es lliuren les estructures UE 1032 i 1040, 

de les mateixes característiques formals i constructives que l’anterior, les quals 

pertanyen a una mateixa realitat, es van separar des del punt de vista numèric 

com a precaució. El parament meridional de la UE 1032 apareixia revestit, en 

una primera fase amb una capa de morter de calç i sorra pintada en blanc, de 

la qual només es va documentar a l’angle format per aquest mur UE 1032 i 

l’estructura UE 1033. No es va poder determinar la funcionalitat ni el context 

arquitectònic d’aquesta primera fase constructiva del mur UE 1032/1040. És 

molt possible que a aquesta fase pertanyi el mur UE 1023, estructura realitzada 

de filades de maons col·locats de través, lligats amb morter de calç i sorra de 

color blanquinós que tanca per l’est aquest àmbit i es lliura a l’extrem nord del 

mur UE 1063.  
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Vista general de l'estructura UE 1032/1040. 

 

A l’espai meridional d’aquest sector es va documentar el nivell de preparació 

UE 1054 d’un paviment, del qual no es va conservar res, només al mur UE 

1050 es van documentar les restes de la rebava constructiva d’aquest, feta de 

morter de calç i sorra de color blanquinós (UE 1061). Aquest paviment  

s’estendria per tot aquest espai sud del solar. El nivell UE 1054 és una capa 

molt prima de terra argilosa, sorrenca, compacta, de color marró, compost de 

pocs fragments de material arqueològic, ceràmica, elements constructius i 

escultura. 

 

 
Vista del nivell UE 1054 
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Cobrint l’extrem SO d’aquest estrat, es diposità el nivell format principalment 

per la degradació de morter de calç i sorra que li dóna un color blanquinós a 

l’estrat, la textura del qual és solta, UE 1053. Està compost de fragments de 

peces ceràmiques que pertanyien al taller del ceramista Tarrés: ceràmica, 

rajoles de diversos tipus i dimensions, escultura de terracota (antropomorfes, 

zoomorfes i vegetals), multitud de separadors de forn, cilindre d’argila sense 

elaborar, ferro, pedestals de ceràmica, peces de paviment de mosaic, canals, 

cornises, motllures, etc... Aquest nivell fou interpretat com a l’anivellament 

d’aquest paviment. 

 

 
Vista del nivell UE 1053 

 

Aquesta activitat d’anivellament per a la construcció d’un paviment coincidiria 

amb una segona fase constructiva del mur UE 1032/1040, la qual consisteix en 

la construcció d’una sèrie de possibles dipòsits o basses relacionades 

possiblement amb la decantació de les argiles. Es tracta de les UA 7, 8, 9 i 10. 

La primera d’elles, la més oriental, està definida al nord pel mur UE 1030, a 

l’oest per l’envà UE 1037 i a l’est, probablement per l’envà UE 10193, el límit 

                                                           
3 Aquesta estructura, de la qual només es va conservar una filada, està feta de maons 
col·locats en vertical al llarg, lligats amb morter de calç i sorra de color blanquinós i es recolza 
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sud no es conservà. El parament sud del mur UE 1030 i l’est de l’envà UE 

1037, apareixien revestits amb rajoles vidrades de marró de 22 x 22 cm (UE 

1031).  

 

 
Vista general de las UA 7, 8, 9 i 10 

 

La segona, estava definida al nord pel mur UE 1032, a l’oest per l’empremta 

d’un envà UE 1036 i a l’est per l’envà UE 1037. Com succeïa al cas anterior la 

paret nord estava revestida per rajoles vidrades de marró de 22 x 22 cm (UE 

1035). Entre aquesta UA i la següent, es va construir, la pilastra de maons 

lligats amb ciment i sorra, UE 1033, que possiblement pertanyi a una fase 

constructiva anterior. La UA 9, esta definida al nord pel mur UE 1040, a l’oest 

per l’empremta d’un envà UE 1039 i a l’est per l’empremta d’un envà UE 1067 i 

la pilastra UE 1033. La paret nord estava com les anteriors UA revestida per 

rajoles de ceràmica vidrada de color marró de 22 x 22 cm (UE 1065). La última, 

                                                                                                                                                                          

damunt el fonament UE 1017, filada de maons col·locats en horitzontal al llarg, lligats amb 
morter de calç i sorra. Possiblement formant part d’aquest moment sigui el mur UE 1022, 
estructura feta de filades de maons col·locats en horitzontal i al llarg, lligats amb morter de calç, 
que tancaría pel sud un petit espai (UA 13) definit al nord pel mur UE 1023, a l’est pel UE 1063 
i a l’oest per l’envà UE 1019. 
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UA 10, estava definida al nord pel mur UE 1040, a l’est per l’empremta d’un 

envà UE 1039, la paret nord de la qual estava revestida per rajoles iguals a les 

anteriors (UE 1044). Entre aquest dipòsit i l’anterior, al mur UE 1040 es va 

documentar una mena d’estant (1,05 m de longitud) dins de la mateixa 

estructura, la paret del qual estava revestida amb una capa de morter de calç 

pintada de blanc (UE 1041) i la base amb rajoles vidrades de marró fosc de 15 

x 15 cm.  El límit est de la UA 9 es va reformar amb la construcció del mur UE 

1034, que amortitzava l’envà UE 1043. 

 

 
Detall de la UA 8 

 

Tots aquests dipòsits o basses, foren destruïdes i el paviment espoliat 

totalment (UE 1043). A continuació, tot l’espai al sud del mur UE 1030, fou farcit 

per una sèrie de nivells que complien la funció d’anivellar els paviments de la 

següent fase constructiva d’aquest solar. Es tracta dels nivells UE 1052, 1010, 

1009, 1008, 1005, 1004 i 1002. El primer d’ells, que s’estén a l’oest del mur UE 

1048, és un estrat format principalment per la degradació de morter de calç i 

sorra que li dona un color blanquinós-grisós al nivell, la textura del qual és 
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solta. Està compost de fragments  de peces ceràmiques que pertanyien al taller 

del ceramista Tarrés: balustres, rajoles, escultura de terracota, separadors de 

forn, etc... Al centre del sector es va dipositar el segon, es tracta d’un munt de 

morter de calç i sorra disgregat, de color blanquinós, compost de material 

constructiu ceràmic (rajoles vidrades, maons) i ceràmica. 

 

 

Vista del nivell UE 1008 

 

Vista del nivell UE 1004 
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Al quadrant NE del sector es diposità el nivell UE 1009, de les mateixes 

característiques que l’anterior, està compost a més a més de fragments de 

balustres. Al nord d’aquest estrat, es diposità el nivell UE 1008, que es podria 

igualar amb aquest. Ambdós cobreixen l’estrat de preparació o paviment UE 

1012. A la meitat nord d’aquest sector es diposità el nivell UE 1004, de les 

mateixes característiques formals i de composició que els altres nivells, 

destacant entre els materials els fragments abundants de balustres. Aquest 

estava cobert pels estrats UE 1005 i 1002. El primer d’aquests és un nivell de 

terra argilosa sorrenca, compacta, de color marró fosc, compost principalment 

de multitud de fragments de morter de calç (sense sorra) de color blanquinós, 

ceràmica i material constructiu ceràmic (rajoles). Gairebé tota la superfície del 

sector estava coberta pel nivell UE 1002, estrat heterogeni de terra argilosa, 

poc sorrenca, compacta, de color marró ataronjat, compost de nòduls d’argila 

pura de colors vermellós/groguenc/ataronjat, taques de cendres, ceràmica, 

multitud de separadors de forn, material constructiu ceràmic, morter de calç 

disgregat, escultura de terracota vidrada i sense vidrar, etc.  

 

Aquests nivells, com s’ha comentat abans, es dipositaren per anivellar la 

següent fase constructiva. Els estrats UE 1002, 1004, 1008 i 1009 foren tallats 

per la rasa constructiva UE 1068 de la canalització de peces de ceràmica 

vidrada de color marró UE 1021 de 0,55 x 0,15 m. Aquest canal s’assenta 

damunt un llit de morter de calç, que a la vegada cobreix una filada de maons 

col·locats en horitzontal de través, (UE 1018). Les parets del canal UE 1020 

estan fetes d’una filada de maons lligats amb morter de calç. Aquesta 

estructura hidràulica neix al parament nord del mur UE 1064 i desguassa al 

col·lector principal del solar UE 2034. 
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Vista general del canal UE 1021 

 

A l’angle format per les estructures UE 1023 i 1063 es va documentar l'inici del 

canal de desguàs UE 1016, format per parets de maons, justament  al punt on 

comença, continuant amb un forat  (UE 1025) fet al mur UE 1063, al qual 

travessa. El fons d’aquest canal està format de rajoles vidrades de color marró, 

de 0,2 x 0,2 m. En aquest canal desguassa, verticalment i a l’extrem nord 

d’aquest, una canonada feta de ceràmica vidrada marró a l’interior UE 1024. La 

funcionalitat d’aquest sistema de desguàs que caracteritza aquesta fase 

constructiva del solar no s’ha pogut determinar en aquesta intervenció. 

Possiblement coincidint amb aquesta fase es va tapiar (UE 1058) la porta 

(formada pels murs UE 1063 i 1064) que uneix aquest solar amb l’edifici del 

“mostruario” situat al costat oriental. 
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Vista de les estructures UE 1023, 1016 i 1024 

 

Al costat SO de l’extrem sud del canal UE 1021, es construí un dipòsit format 

per murs de maons lligats amb un ciment de color vermellós, UE 1046, 1047, 

1048 i 1049 (UA 11). Aquests, que farceixen el retall UE 1055, estaven revestits 

per una capa de ciment d’un centímetre de gruix UE 1026. El fons del dipòsit 

estava format per una capa de ciment (UE 1027) i un petit forat de planta 

rectangular, la funcionalitat del qual no es va poder determinar. A aquest dipòsit 

desguassen, al costat SO el canal UE 1006 i al SE la canalització feta de 

maons amb fons de ciment UE 1028 (UA 12) a la qual desguassa una altra pel 

costat occidental (UE 1029). La funcionalitat d’aquest conjunt hidràulic no es va 

poder determinar, possiblement sigui un dipòsit de recollida d’aigües pluvials?, 

ja que el canal UE 1028, que prové del mur de façana UE 1050, desguassa 

clarament en aquest. Aquest dipòsit fou amortitzat pel nivell de terra sorrenca, 

poc argilosa, poc compacta, de color gris fosc, compost de restes de paret de 

forn realitzat de maons lligats amb ciment amb revestiment exterior reforçat 

amb una “malla” de ferro, restes de plàstics, teixits, ceràmica i uralita, UE 1003.  
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Vista del dipòsit UA 11 

 

La última fase constructiva documentada en aquest sector ve representada pel 

fonament de formigó fet amb encofrat perdut UE 1045. Es tracta de la base del 

pilar SE de la lluerna realitzada a l’any 1953. 

  

 
Vista del fonament UE 1045 
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5.2. SECTOR 2000 

 

Sector septentrional de la intervenció, definit al nord i a l’oest per un límit 

arbitrari, a l'est pel mur de tancament actual del solar fet en formigó i, al sud pel 

mur UE 1030, que el separa del sector 1000. 

 

 
Vista general final del sector 2000 

 

Seqüència estratigràfica 

 

L’evidència més antiga documentada en aquest sector seria la construcció UA 

6, de la qual es va documentar la meitat meridional. Es tractaria d’un possible 

dipòsit, d’1,7 m d’amplada, format a l’est, sud i oest pels murs fets de filades de 

maons col·locats a través lligats amb morter de calç, UE 2082, 2068 i 2069, 

respectivament. Damunt aquests murs es va conservar una capa molt prima de 

morter de calç amb les empremtes dels maons col·locats en vertical i de través, 

que formarien el coronament d’aquestes estructures. 
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Vista del dipòsit UA 6, documentat només en planta 

 

 
Vista general des del sud de la UA 2 

 

Al costat meridional d’aquest possible dipòsit es construiria una gran bassa de 

decantació d’argila UA 2. Aquesta està formada a l’est, sud, oest i nord, pels 

murs fets d’una filera de maons col·locats al llarg i lligats amb morter de calç i 
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sorra de color blanquinós, UE 2025, 1030, 2041 i 20434, respectivament. 

Aquests murs foren revestits amb morter i després pintats amb calç Les 

dimensions internes d’aquesta construcció rectangular són de 5,23 x 4,08 x 

+0,3 m. El fons (UE 2044) està constituït per maons col·locats a trencajunts 

orientats EO, paral·lels als murs sud i nord. Al costat d’aquest els maons es 

col·loquen perpendiculars al mur formant una orla.  

 

 

Detall de l'extrem nord del paviment UE 2044 

 

La primera divisió interna d’aquesta bassa es va realitzar amb la construcció 

del mur UE 2010 a la meitat oriental, reduint-la 1,35 m. Es tracta d’una 

estructura feta de filades regulars de maons i algun carreuó lligats amb morter 

de calç i sorra de color blanquinós. Les dimensions de la nova bassa, UA 3, 

són, 5,23 x 2,7 x +0,3 m. L’espai definit per aquesta estructura i el mur UE 2025 

fou farcit per l’estrat d’anivellament de terra argilosa-sorrenca, textura compacta 

i color marró fosc, UE 2051. Es tracta d’un nivell de material de rebuig, en el 

qual es documenten diversos fragments de material de construcció (teules, 

passamans, rajoles...), algun fragment informe de ferro, així com una gran 

quantitat de fragments de peces ceràmiques. A la base de l’estrat apareixien, 

damunt el paviment més concentració de pedres d’entre 8 i 10 cm, a més de 

                                                           
4 La meitat oest del mur de tancament nord d’aquesta bassa està format pel mur UE 2068 del 
dipòsit anterior. 
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carbons de mida petita. Aquest fou cobert pel nivell de terra argilosa, poc 

sorrenca, compacta de color marró compost de morter de calç principalment, 

UE 2018. 

 

Aprofitant l’angle NO d’aquesta bassa (UA 3) es construí un petit dipòsit, UA 5, 

definit al nord, est i oest, pels murs UE 2068, 2042 i 2070. El primer d’aquest és 

el mur meridional del dipòsit UA 6, el segon, construït per una filera de maons 

col·locats al llarg i lligats amb ciment, l’extrem meridional del qual té una altra 

orientació. L’últim d’aquests, estava construït damunt una capa d’argila que 

amortitzava el paviment de maons5 d’aquest possible dipòsit (UE 2081), el qual 

estava a una cota per sota del paviment de la bassa principal i es lliurava al 

mur UE 2068. Aquest fet es podria interpretar de dues maneres, o que el 

paviment original fos desmuntat en aquest punt6 i sota hi havia un anterior 

(hipòtesi més plausible), o que realment aquest fou construït a una cota inferior 

novament.  

 

 
Detall del dipòsit UA 5 

                                                           
5 Els maons que formaven aquest paviment estaven molt fracturats. 
6 La terminació inferior del revestiment del mur UE 2068 coincideix en cota amb el paviment 
original de la bassa principal. 
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La última reforma de la bassa vendria amb la construcció de l’envà UE 2038, 

que redueix la bassa pel nord (UA 4) i quedaria amb les següents dimensions, 

2,63 x 2,7 x + 0,30 m. L’espai que quedava entre el mur de tancament nord i 

aquest envà fet per dues filades de maons col·locats verticalment i al llarg, i 

lligats amb morter de calç, fou farcit pels nivells UE 2013, 2006 i 2012. El 

primer d'aquests és un abocament de runa compost de morter de calç disgregat 

i pedres. Aquest fou cobert pel següent, nivell d’argiles gairebé pures, de color 

marró vermellós, compactes i sense material arqueològic, possiblement sigui 

un nivell format per un abocament d’argila sobrant del taller. Per últim, es va 

dipositar damunt aquest l'abocament de material constructiu, maons 

principalment, UE 2012. 

 

 
Vista de la última reducció UA 4 de la gran bassa UA 2 

 

A l'extrem est del dipòsit UA 6 es documentà la canonada de ceràmica vidrada 

UE 2095, la qual desguassava possiblement en aquesta estructura hidràulica i 

formaria part d'aquest procés de decantació i purificació d'argiles. Aquest no es 

va excavar7.  

 

                                                           
7 Fou tallat per un retall de funcionalitat indeterminada (UE 2059) que estava farcit pels nivells 
UE 2056 i 2066. 
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Vista del canal UE 2095 

 

El canviament de la funcionalitat d'aquest edifici on es tractaven les argiles del 

taller de Tarrés, en un altre ús va fer que la balsa principal, UA 2, fou 

amortitzada pel nivell de terra argilosa, poc sorrenca, compacta, de color marró 

vermellós, molt heterogeni, barrejat amb nòduls d’argila (marró groguenc) i 

deposicions de terra més sorrenca de color marró grisós compost de multitud 

de fragments de morter grisenc, UE 2050. Està compost de plaques de 

revestiment de ciment, teules, maons, ferro, vidres, malacologia, fauna, 

ceràmica, pedres, A la base del estrat i per sobre del paviment de la bassa es 

van trobar les restes d’una estructura de ferro indeterminada, que es va 

conservar in situ. Probablement associat a aquest procés es podrien incloure 

les amortitzacions de les UA 6 i 5. El dipòsit UA 6, fou amortitzat pel nivell de 

terra argilosa, poc sorrenca, compacta, de color marró, compost per ceràmica, 

material constructiu format per teules, morter de cal, estuc i pedres, UE 2063. 

Dins d'aquest estrat es troben trossos grossos de pasta blanca i blavosa que 

podrien tractar-se de calç pura (es van recollir mostres). El dipòsit UA 5 fou 
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amortitzat pel nivell UE 2067, es tracta d'un abocament d'argila de color marró 

vermellós i multitud de petits elements de forma paral·lelepípede de més o 

menys 10 x 1,5/2 x 1,5/2 cm fets en argila de color marró vermellós sense 

coure. 

 

 
Vista del nivell UE 2050 

 

Una vegada foren amortitzades les estructures d'aquesta fase relacionada amb 

el procés de decantació i tractament de les argiles del taller del ceramista, es 

va construir el col·lector UE 20348. Estructura hidràulica que travessa tot el 

solar i que possiblement tindria el seu origen al angle SO del solar i 

desguassaria al col·lector del carrer Tallers. Es tracta d'una canalització de 

peces ceràmiques vidrades de color marró, de 0,25 m d'amplada, les parets de 

la qual estaven fetes de maons lligats amb morter de calç, UE 2035 i 2036, i la 

coberta estava realitzada amb maons, UE 2033. Damunt d'aquesta es va 

dipositar el farciment d'anivellament de terra argilosa, molt poc sorrenca, 

compost de multitud de separadors de forn en forma de tires, ceràmica, 

material constructiu ceràmic, provinent tot del taller del ceramista, UE 2005. Al 

costat meridional de la meitat est d'aquest col·lector es va documentar la 

                                                           
8 Damunt el farciment UE 2050 es van documentar restes de morter de calç (UE 2015) 
pertanyent a un paviment del qual no es va conservar en aquest sector res, per tant no es va 
poder relacionar amb la fase constructiva següent representada per aquest col·lector UE 2034. 
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coberta de maons UE 2026, possiblement d'una estructura hidràulica que 

desguassava a aquest col·lector. 

 

 

Vista del col·lector UE 2034 

 

A l'extrem occidental d'aquest sector es documentà una canalització (UE 2060) 

de les mateixes característiques constructives que l'anterior però de 0,18 m 

d'amplada, el qual desguassava pel lateral sud d'aquell. A l'extrem oriental es 

documentaren tres canalitzacions més, la UE 1021, descrita al sector 1000, la 

UE 2023 i la 2094. La primera d'aquestes, l'origen de la qual estava situat 

gairebé a l'angle SE del solar, estava coberta per maons lligats amb morter de 

calç i col·locats en horitzontal i de través (UE 2027), i desguassava al costat 

meridional del col·lector UE 2034. Paral·lel al costat est del tram final d'aquesta, 

es va construir la segona, com l'anterior, es tracta d'un canal de peces de 

ceràmica vidrada de color marró de 15 cm d'amplada cobert amb maons lligats 
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amb morter de calç (UE 2039), l'origen del qual es troba molt a prop del mur 

oriental del solar. La tercera, documentada al costat occidental del tram final de 

la UE 1021, comença a l'angle format entre els murs UE 1030 i el 2025. Es 

tracta d'una canonada de ceràmica vidrada (al menys el seu inici), coberta per 

una estructura de morter de calç i sorra (UE 2093) i amortitzada pel nivell UE 

2055.  

 
Vista del canal UE 2060 

 
Canalitzacions UE 2023, 1021 i la coberta UE 2026 
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Vista de la canonada UE 2094 i el canal 1021 

 

A pocs centímetres al SE d'aquesta última es van documentar les restes d'una 

altra canalització de peces de ceràmica vidrada de color marró que es trobava 

en pèssimes condicions de conservació, UE 2080.  

 

La funcionalitat de l'edifici relacionada amb aquesta xarxa de drenatge, no es 

va poder determinar, és molt possible que estigués, en un moment concret, 

relacionat amb el tèxtil?, ja que al nivell de colgament (UE 2065) del col·lector 

UE 2034 es van trobar moltes agulles de cap, botons i un imperdible, juntament 

amb restes de ferro indeterminat. 

 

Aquest fou cobert pel nivell de terra  argilosa, poc sorrenca, de textura poc 

compacta i de color marró clar, compost de fragments de ferro, un ferret, un 
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botó, fragments de ceràmica vidrada i material constructiu, UE 2064. Damunt 

aquest, i sempre dins del canal UE 2034, es diposità el nivell de colgament 

natural de composició sorrenca, poc argilosa, i textura poc compacta, de color 

marró fosc, UE 2062. Per sobre d'aquest últim es va dipositar l'estrat de 

composició argilosa, de textura compacta i color marró verdós, compost de 

restes de material ceràmic, algun vidre i un petit fragment de ferro  UE 2061. 

Presenta una capa d’òxid de ferro superficial a la zona on desemboca la 

canalització 2060, la qual fou amortitzada pels nivells de colgament UE 2058, 

2057 i 2054.  El primer d'aquests és un nivell format a base de capes de terra 

argilosa i sorrenca, de textura compacta i de color gris, que alternen amb altres 

de color blanquinós i molt més compactes, possiblement de calç. La segona, la 

qual cobreix l'anterior, és un estrat de terra argilosa i sorrenca, de textura 

compacta i de color gris. La última en dipositar-se dins el canal fou la UE 2054, 

nivell de composició sorrenca, poc argilosa, textura molt solta i de color marró 

fosc, compost de diversos fragments de ferrets, un fil de cosir, algun material 

de construcció, i un fragment petit de ferro. 

 

 

Vista de l'estructura UE 2046 
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Detall de l'estructura UE 2046 

 

A la part central del tram documentat del col·lector es van trobar les restes de 

l'estructura de planta quadrangular feta de maons lligats amb morter, UE 2046, 

la funcionalitat de la qual no es va poder determinar. Sembla el fonament d'una 

estructura de la qual no van quedar restes i que funcionaria coetàniament al 

canal. 

 

Vista del canal UA 1 

 

Posteriorment al extrem occidental del col·lector UE 2034, es construí el canal 

UA 1, construït amb parets de totxanes col·locades en vertical (UE 2029 i 2030) 
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i fons de ciment de secció plana (UE 2028). La funcionalitat específica 

d'aquest, el qual desguassa al col·lector UE 2034 pel costat nord, no es va 

poder inferir en aquesta campanya. La construcció d'aquest canal implicà la 

destrucció parcial del col·lector i el buidat parcial del mateix, a més a més 

probablement es va destruir parcialment el mur UE 2038. Aquesta destrucció 

implicaria la realització d'un forat (UE 2037) que estava farcit pel nivell de terra 

argilosa, sorrenca i amb graves, de color grisenc fosc, compost per metalls, 

teules, rebuig de forn, ossos, vidre, petit pany, una clau, gran quantitat de 

material de costura (possiblement provinent del farciment del canal UE 2034) i 

dues monedes, UE 2052. Aquest estava cobert pel nivell de terra sorrenca, 

argilosa, solta, de color gris fosc tendent a negrenc, compost de material 

constructiu i alguna pedra, UE 2019. Damunt aquest estrat es va construir el 

canal UE 2014, molt similar al UA 1, el qual desguassa al costat meridional del 

col·lector UE 2034. Al lateral nord del canal UA 1 desguassa la canalització UE 

2016 de la qual només es va conservar l'extrem meridional9. Cobrint el fons UE 

2028 es diposità l'estrat de colgament de terra sorrenca, solta, de color grisenc i 

groguenc, UE 2002. 

 

Aquest canal fou destruït per un retall de planta irregular i secció en U, UE 

2007, que fou farcit pels nivells  UE 2003 i 2001. El primer d'ells és un farciment 

de terra sorrenca, poc argilosa, solta, de color marró fosc, tendent a grisós, 

compost principalment de totxanes, morter de ciment, plàstics i metalls. La 

separació entre aquest i el nivell UE 2001, fou una totxana, que va caure 

transversal al canal, per tant es podrien igualar ja que la descripció d'ambdós 

és molt similar. La canalització UE 2023, la qual també fou parcialment 

destruïda (UE 2021) en un moment indeterminat, fou farcida pel nivell UE 2004, 

estrat de terra argilosa, poc sorrenca, compacta, de color marró vermellós, 

sense material arqueològic.  

 

Al lateral est del mur UE 2010 es va documentar un forat circular i secció en U 

UE 2032, que estava farcit pel nivell de terra argilosa, poc sorrenca, compacta, 

                                                           
9
 Les restes dels canals 2014 i 2016 foren eliminades. 
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de color marró vermellós, barrejada amb sorra i petites pedres, amb restes de 

petits trossos de ceràmica decorada i carbons, UE 2011. És possible que 

aquest forat fos fet per una petita reforma del mur. L'extrem sud d'aquesta 

estructura, fou parcialment destruït  pel retall UE 2009 que fou farcit pel nivell 

de terra argilosa, sorrenca, compacta, de color marró grisenc, compost de 

ceràmica escassa i pedres, UE 2008. Al lateral est d'aquest mur es va 

documentar un forat circular i secció en U UE 2032, que estava farcit pel nivell 

de terra argilosa, poc sorrenca, compacta, de color marró vermellós, barrejada 

amb sorra i petites pedres, amb restes de petits trossos de ceràmica decorada i 

carbons, UE 2011. La preparació de paviment UE 2015 fou tallada per un retall 

de planta ovalada i secció en U, UE 2020, que estava farcit pel nivell de terra 

sorrenca, poc argilosa, poc compacta, de color grisenc, compost de ciment, 

ceràmica, taques d’argila vermellosa, metalls, moneda i botons, UE 2017. 

 

 
Vista del fonament en formigó UE 2096 

 

A l'espai que ocupa el dipòsit UA 5 es va documentar el fonament fet amb 

encofrat perdut i formigó, UE 2096, base del pilar NE de la lluerna construïda 
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en l'edifici que ocupava el solar objecte d'estudi a l'any 1953. Al NE del sector 

es va documentar un altre fonament fet amb encofrat perdut i amb formigó, UE 

2089, que servia de base a una estructura rectangular de maons, UE 2040, de 

la qual només es va conservar una filada. Possiblement es tracti d'una pilastra 

del mur de tancament oriental de l'edifici anterior. 
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6. CONCLUSIONS 

 

Una vegada finalitzats i descrits els treballs de camp, passem a exposar un 

seguit de valoracions entorn a les característiques de les restes arqueològiques 

i arquitectòniques localitzades als dos sectors en què es va dividir aquesta 

intervenció arqueològica i l'evolució urbanística i històrica del solar. 

 

Fase I: segle XVII? 

La urbanització del solar començaria amb la construcció del mur meridional, UE 

1050, que separava aquest solar (pertanyent al 45 del carrer Tallers), amb la 

Casa de la Misericòrdia. La cronologia d'aquesta estructura no es va poder 

determinar en aquesta campanya, un dels objectius marcats en aquesta 

intervenció, ja que no es van poder excavar els contextos associats al moment 

de construcció d'aquesta. Aquest mur fou datat entre el segle XVII i XVIII a la 

intervenció de 2006 (059/06) (Sector 1, UE 1 i 14) (Castillo 2007, 58 i 59) 

 

 

Fase II: abans de 1858 

A aquesta fase es podrien adscriure les estructures associades a la construcció 

denominada "Vecino" que fou representada en una tonalitat grisosa10 al plànol 

topogràfic de Barcelona de 1858 de M. Garriga i Roca, conegut popularment 

com dels Quarterons. Es tracta d'un edifici de planta en L que es lliuraria al mur 

de divisió amb la Casa de Misericòrdia que se situa al sud. D'aquest edifici no 

s'ha pogut identificar clarament cap estructura de les documentades en 

aquesta campanya. El que sí es pot observar en relació a les estructures 

excavades de la fase posterior és que d'alguna manera es conserven els 

alineaments d'aquesta construcció anterior, de fet, el límit entre els sectors 

1000 i 2000 coincideix amb la façana nord de l'edifici del "Vecino", i que dóna al 

pati de la finca. Malgrat això es podria atribuir a aquesta fase un possible 

dipòsit, UA 6, format pels murs UE 2068, 2069 i 2082, que es trobaria al pati, la 

                                                           
10 A la llegenda del plànol original de Garriga, el color groguenc representa els edificis antics, el 
gris els de mitjana existència i el marró fosc els de nova edificació. 
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funcionalitat i context arquitectònic d'aquest no es va poder determinar ja que 

només es va documentar en planta. 

 

 
Detall del plànol de Garriga i Roca 1858 

 

Fase III: Taller del ceramista Tarrés, 1858. 

Tot i que aquest ceramista es va instal·lar en aquesta finca del núm. 45 del 

carrer Tallers a l'any 1841, és en aquest any de 1858 quan va realitzar una 

gran reforma de l'edifici. A l'estat actual de la intervenció arqueològica, és difícil 

adscriure de manera clara, que les estructures trobades en aquest espai 

pertanyessin al taller de Tarrés, però a mode d'hipòtesi es pot afirmar que sí 

formarien part d'aquest taller. La intervenció arqueològica feta en aquesta part 

del solar ha posat de manifest que hi ha dos àmbits diferents dins del mateix 

solar i que es corresponen amb els dos sectors definits, un al nord, caracteritzat 

per un conjunt de basses, i un segon, al sud on les primeres estructures surten 

a una cota inferior a les del sector nord, la funcionalitat de les quals no es va 

poder inferir en aquesta campanya. 
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Al sector nord, en un principi es va realitzar una gran bassa de decantació 

d'argiles, UA 2, que aprofita el mur sud del dipòsit construït al pati de la finca, 

UA 6. Aquesta estava construïda amb murs fets de maons lligats amb morter 

de calç i sorra disposats al llarg formant una filera (UE 1030, 2025, 2043 i 2041) 

i estava pavimentada amb maons col·locats a trencajunts, menys l'extrem nord 

que es van disposar perpendicular al mur septentrional a mode de sanefa. En 

un moment posterior aquesta bassa es redueix amb la construcció del mur UE 

2010 a l'est de la mateixa, formant una nova bassa, UA 3. A l'angle NO 

d'aquesta es construí un petit dipòsit, UA 5, definit pels murs UE 2042, 2070 i 

2068, possiblement relacionat amb aquesta activitat de depuració de les 

argiles. Posteriorment aquesta bassa també es va reduir amb la construcció de 

l'envà UE 2038, quedant definitivament una petita bassa de planta gairebé 

quadrangular, UA 4. Aquest conjunt de basses continuaria cap a l'oest com es 

pot observar a la Rasa 1 de la intervenció de 2004 (093/04) (Caballé, Forés 

2005) les característiques constructives de les que van sortir són equivalents a 

les trobades en aquesta intervenció arqueològica. 

 

Al sector sud, possiblement la construcció més antiga documentada fou la del 

mur UE 106011, fet amb les mateixes característiques que els murs de les 

basses del sector nord. De 1858 possiblement siguin els murs UE 1063 i 1064 

que defineixen una porta amb un esglaó fet de carreus de pedra sorrenca (UE 

1014), l'extrem nord de la qual estava protegida amb un guardacantó de pedra, 

UE 1015. És molt possible que es tracti del mur de tancament occidental de 

l'edifici del "mostruario" del taller de Tarrés, construcció feta per mostrar els 

productes que es fabricaven al propi taller. Aquesta porta, doncs, comunicaria 

aquest edifici amb la part productiva del taller (sector 1000). Aquesta meitat 

meridional es reformaria en un moment indeterminat, possiblement ja a partir 

del segle XX. Al costat sud del mur UE 1030, el qual divideix els dos sectors, es 

van construir quatre petits dipòsits o basses, UA 7-10 (de est a oest), les quals 

estaven revestides de rajoles quadrangulars de vidrat marró i estaven separats 

                                                           
11
 Només fou documentat en planta. 
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amb envans de maons col·locats en vertical, damunt els nivells d'anivellament 

UE 1053 i 1054. 

 

Fase IV: Primera meitat del segle XX? 

Aquesta fase començaria amb l'amortització i destrucció de les estructures 

anteriors mitjançant la deposició de diferents nivells d'abocament de runa i 

peces del taller del terrissaire Tarrés, UE 1002, 1004, 1005, 1010, 1052 i 2050, 

principalment. Damunt aquests estrats es va construir una xarxa de 

canalitzacions que desguassen en un col·lector principal, (UE 2034) que tindria 

l'origen a l'angle SO del solar, i travessant-lo en diagonal connectaria amb el 

col·lector principal del carrer Tallers. Al costat meridional d'aquesta estructura 

hidràulica realitzada amb peces ceràmiques vidrades de color marró de 25 cm 

d'amplada, desguassen els canals UE 2060, 1021 i 202312, i la canonada UE 

2094. A aquesta fase també es podria associar la canonada UE 1024 i el canal 

de desguàs UE 1016, situats a l'angle format pel mur UE 1063 i el 1023. 

 

Possiblement a aquesta fase pertany la preparació de paviment UE 2015. 

Posteriorment però dins del funcionament d'aquesta fase, es va construir 

l'estructura UE 2046, que servia de base a una altra estructura de la qual no va 

quedar res. No es va poder interpretar funcionalment aquesta nova fase de 

funcionament d'aquest edifici ja que només s'ha pogut caracteritzar per la 

construcció de tota una xarxa de clavegueres que desguassen en un col·lector 

principal que evacuaria les aigües cap al col·lector del carrer. Una dada 

interessant és que el col·lector principal estava farcit per multitud d'agulles de 

cap i botons, possiblement relacionats amb un taller tèxtil. 

 

Fase V: A partir de 1953. 

En aquest any l'edifici es renova de manera significativa amb la construcció 

d'un espai diàfan amb una lluerna al sostre que il·luminava naturalment l'interior 

de l'edifici, el qual es va conservar així fins al seu enderrocament a l'any 2005. 

La lluerna es construeix damunt quatre pilars, que es recolzen en fonaments de 

                                                           
12
 Possiblement el canal UE 2080, també desguassava en el col·lector UE 2034. 
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formigó fets amb encofrat perdut, dos dels quals es van documentar en aquesta 

intervenció, UE 1045 i 2096. Probablement associat a aquesta reforma 

arquitectònica sigui l'estructura de maons UE 2040, que es recolza en el 

fonament UE 2089 i fou interpretada com a una pilastra del mur de tancament 

oriental de l'edifici. 

 

 

Secció de la lluerna (Caballé, Forés 2005) 

 

Probablement associat al funcionament d'aquesta fase són el canal UA 1 i el 

dipòsit UA 11. El primer d'ells, el qual desguassava al costat nord del canal UE 

2034 de la fase anterior, estava fet de totxanes i fons de ciment. El segon, 

situat a l'angle SE del solar, és una estructura de planta romboïdal que s'adapta 

al canal UE 1021, construït amb parets de maons lligats amb ciment de color 

vermellós (UE 1046, 1047, 1048 i 1049). El fons i el revestiment intern estaven 

fets de ciment. A aquest desguassaven els canals UE 1006 i 1028, al qual 

desguassava també la canalització UE 1029. 
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Annex 1. Planimetria 
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LLISTAT PLANIMÈTRIC 

 

 

NÚM. TÍTOL ESCALA 

1 Localització de la intervenció 1/5000 

2 Situació de la intervenció dins de la trama urbana actual 1/500 

3 Planta general de la intervenció 1/20  

4 Secció AA’  1/20 

5 Seccions BB' i CC' 1/20 

6 Situació de la Rasa 1 de la intervenció 093/04 S/E 

7 Proposta reconstrucció hipotètica bassa UA 2 S/E 

8 Proposta reconstrucció hipotètica bassa UA 3 S/E 

9 Proposta reconstrucció hipotètica bassa UA 4 S/E 

10 Fase constructiva de l'edifici caracteritzada per la 
construcció de diverses canalitzacions 

S/E 

11 Situació de les UA S/E 

 

























MEMÒRIA DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER MONTEALEGRE NÚM. 6 
(BARCELONA, BARCELONÈS). CODI 020/14. JUNY-JULIOL 2014 

 

CODEX - ARQUEOLOGIA I PATRIMONI 
 

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 2. Estudi Materials 
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Annex 3. Inventari UE i UA 



LLISTAT DE UA (020/14) 

 

UA 1: Canalització del segle XX formada per les parets de totxana UE 2029 i 2030 i el fons de 

ciment UE 2028. 

UA 2: Gran bassa de decantació d'argiles delimitada al sud pel mur UE 1030, a l'oest pel mur 

UE 2041, al nord pel UE 2043 i a l'est pel mur UE 2025. 

UA 3: Primera gran reforma de la bassa UA 2, aquesta consisteix en la reducció de la mateixa 

per l'est amb la construcció del mur UE 2010. 

UA 4: Segona reforma de la bassa UA 2, primera de la UA 3, consisteix en la reducció de la part 

nord d'aquesta última amb la construcció de l'envà UE 2038. 

UA 5: Petita bassa de decantació realitzada a l'angle NO de la bassa UA 2. Aquesta està 

definida a l'est pel mur UE 2042, a l'oest pel mur UE 2070 i al nord pel mur UE 2068. 

UA 6: Possible dipòsit anterior a la construcció de la bassa UA 2, situat al nord d'aquesta, 

format pels murs UE 2068, 2069, 2082. 

UA 7: Bassa oriental del sector meridional del taller. 

UA 8: Bassa central, delimitada a l'est pel mur UE 1037 i a l'oest per l'empremta d'un mur UE 

1036. 

UA 9: Bassa central occidental, delimitada a l'est per l'empremta d'un envà UE 1043 i a l'oest 

per l'empremta del mur UE 1039. 

UA 10:  Bassa occidental, delimitada a l'est per l'empremta d'un envà UE 1039. 

UA 11: Dipòsit d'aigües pluvials?, format pels murs UE 1046, 1047, 1048 i 1049, revestit per la 

UE 1026 i de fons la UE 1027. 

UA 12: Canal que desguassa al dipòsit UA 11.  

UA 13: Espai a l’est de la UA 7, definit pels murs UE 1063, 1023, 1019 i 1022 
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Annex 4. Inventari fotogràfic 

 

  



Vista prèvia aèria general des del NO, del solar dels Jardins Victoria de los Ángeles, dins de Montealegre, 6

Vista prèvia aèria general des del NO, del solar dels Jardins Victoria de los Ángeles, dins de Montealegre, 6

Vista prèvia del sector 1000, des del sud.

1000

Vista des del NO del nivell UE 1002

10021000

Vista des del SO del nivell UE 1002

10021000

Vist des del NO del farciment UE 1003

10031000

Vista des del N del nivell UE 1002

1002 1008 10041000

Vista des del NE del nivell UE 1004

10041000

Vista des del SE del nivell UE 1004

10041000

Vista des del SO del nivell UE 1004

10041000

Vista des del SO del nivell UE 1008

10081000

Vista des del SO del nivell UE 1009

1009 10121000

Vista des del S del nivell UE 1010

10101000

Vista des del NE del nivell UE 1012

1012 10181000

Vista des del SE del nivell UE 1012 i de la base (UE 1018) del canal UE 1021

1012 10181000

Vista des del SO del nivell UE 1012 i de la base (UE 1018) del canal UE 1021

1012 1018 1014 1015 10581000

Vista des del SO de la UA 13 una vegada fou excavat els nivell UE 1008 i 1012

1023 1063 1016 10241000

Vista des del NO del nivell UE 1051

1051 1063 1024 1016 10221000

Vista des del S del nivell UE 1053

1053 10541000

1



Vista des del SO del nivell UE 1052

1052 10481000

Vista des del SO del nivell UE 1052

1052 10481000

Vista des del SO dels nivells UE 1052 i 1053

1052 10531000

Vista des del SO dels nivells UE 1052, 1053 i 1054

1052 1053 10541000

Vista des del NO dels nivells UE 1052, 1053 i 1054

1052 1053 10541000

Vista des del SO del nivell UE 1053

10531000

Vista des del NO del nivell UE 1053

10531000

Vista des del NE dels nivells UE 1052, 1053 i 1054

1052 1053 10541000

Vista des del SE del nivell UE 1054

10541000

Vista des del S del nivell UE 1054

10541000

Vista des del SO del nivell UE 1054

10541000

Vista des del SE del nivell UE 1054

10541000

Vista des del NE del nivell UE 1054

10541000

Vista des de l’E del nivell UE 1054

10541000

Vista final des del SO del sector 1000

1000

Vista final des de l’O del sector 1000

10301000

Vista final des del NO del sector 1000

10301000

Vista final des del NE del sector 1000

10481000

Vista final des del SE del sector 1000

1000

2



Vista final des del S del sector 1000

1000

Vista final des del S del sector 1000

1000

Vista general des del SE de les estructures UE 1030, 1032, 1033, 1034 i 1040

1030 1032 1033 1034 1037 1035 1065 10441000

Vista general des del SE de les estructures UE 1030, 1032, 1033, 1034 i 1040

1030 1032 1033 1034 1037 1035 1065 10441000

Vista general des del S de les estructures UE 1030, 1032, 1033, 1034 i 1040

1030 1032 1033 1034 1037 1035 1065 10441000

Vista des del OSO dels murs UE 1030 i 1040/1032

1030 10401000

Vista des del ENE dels murs UE 1030 i 1040/1032

1030 10321000

Vista general des del SO de les estructures UE 1030, 1032, 1033, 1034 i 1040

1030 1032 1033 1034 1037 1035 1065 10441000

Vista des del SE de la UA 7.

1031 1030 10371000

Vista des del SE de la UA 7.

1031 1030 10371000

Vista des del NE del revestiment UE 1031 de l’envà UE 1037

1031 10371000

Vista des del SE de les UA 7 i 8

1031 1037 1035 1032 1033 10361000

Vista des del SE de la UA 8

1038 1037 1035 1032 1033 10361000

Vista des del SE de la UA 8

1038 1037 1035 1032 1033 10361000

Vista des del SO de la UA 8

1038 1037 1035 1032 1033 1036 10341000

Detall des del SE de la UA 8

1038 1034 1035 1036 10331000

Detall des del SE de les estructures UE 1033 i 1034

1033 10341000

Detall des del SE de la UA 8

1038 1034 1035 1036 10331000

Detall des del SE del revestiment UE 1038

10381000

3



Detall des del SO de l’estructura UE 1034

1034 10651000

Vista des del SO de la UA 8

1038 1037 1035 1032 1033 1036 10341000

Detall des del NNO dels murs UE 1030 i 1032

1030 10321000

Vista des del SE de les UA 9 i 10

1034 1065 1039 1044 1042 1030 1040 10411000

Detall des del SE de l’empremta d’un envà UE 1039

10391000

Vista des del SE de la UA 10

1041 1042 1039 1044 1030 10401000

Vista des del S de la UA 10

1041 1042 1039 1044 1030 10401000

Vista des del SE de la UA 10

1041 1042 1039 1044 1030 10401000

Vista des de l’O de la UA 10

1041 1042 1039 1044 1030 1040 10451000

Vista des del SE de les UA 9 i 10

1045 1065 1039 1044 1042 1030 1040 10411000

Vista des del S de la UA 11

1028 1047 1048 1049 1046 1027 10061000

Vista des de l’E de la UA 11

1028 1047 1048 1049 1046 1027 10061000

Vista des de l’E de la UA 11

1028 1047 1048 1049 1046 1027 1026 10061000

Vista des de l’E de la UA 11

1028 1047 1048 1049 1046 1027 1026 10181000

Detall des del N del mur UE 1049

10491000

Vista des del N de la UA 11

1028 1047 1048 1049 1026 10271000

Detall des del S del canal UE 1006

10061000

Vista des del NO del canal UE 1028

10281000

Detall des del NO del canal UE 1028 i el tram final del UE 1029

1028 10291000
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Vista de des del SO del canal UE 1029

10291000

Vista general des del SO de la porta d’entrada a aquest espai del taller del ceramista

1063 1064 1015 1014 1058 10111000

Vista des del NO del mur UE 1064

10641000

Vista des del SO del llindar UE 1014

1014 1015 10581000

Vista des del SO del llindar UE 1014

1014 1015 10581000

Detall des del SO de l’estructura UE 1058

1014 1015 1058 10111000

Detall des del SO de la porta d’entrada a aquest espai del taller del ceramista

1063 1064 1015 1014 1058 10111000

Vista des del S del mur UE 1063

1063 10151000

Vista des del SSE de la UA 13

1022 1023 1019 1017 1063 1016 10241000

Vista des del NE de les estructures UE 1019 i 1017

1000

Vista des del SE del mur UE 1023

1023 1024 1016 1017 10191000

Vista des del NE del mur UE 1022

1022 1019 1017 1021 10181000

Detall des del OSO del canal UE 1016 i la canonada UE 1024

1024 10161000

Detall des del NNO del canal UE 1016 i la canonada UE 1024

1024 10161000

Detall des del SSE del canal UE 1016 i la canonada UE 1024

1024 10161000

Vista des del SE de la UA 13

1022 1023 1019 1017 1063 1016 10241000

Vista des del ENE de la UA 13

1022 1023 1019 1017 1063 1016 1024 10561000

Vista des del SSE de la UA 13

1022 1023 1019 1017 1063 1016 1024 10561000

Vista des del SE de la coberta UE 1056 del canal UE 1057

1056 1057 10181000
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Vista des del SE de la coberta UE 1056 del canal UE 1057

1056 1057 10181000

Vista des de l’E de la coberta UE 1056 del canal UE 1057

1056 1057 10181000

Detall des del NNO del canal UE 1021

10211000

Vista general des del NNO del canal UE 1021

1021 10181000

Vista general des del SE del canal UE 1021

1021 1018 10461000

Vista general des del SE del canal UE 1021

1021 1018 1046 1046 1049 1048 10271000

Detall des de l’O del canal UE 1021

1021 1018 1023 10631000

Vista des del NO del mur UE 1060

1060 10501000

Vista des del N del mur UE 1060

1060 10501000

Vista des del NO del mur UE 1050

1060 10501000

Vista aèria des del NO del final de l’excavació

Detall aeri des del NO del final de l’excavació

Detall aeri des del NO del final de l’excavació

Vista preliminar des del NO del sector 2000

2000

Vista des del SO del sector 2000 una vegada es va realitzar la primera neteja

2000

Vista des del SE del sector 2000 una vegada es va realitzar la primera neteja

2000

Vista des del NE del sector 2000 una vegada es va realitzar la primera neteja

20182000

Vista des del N del sector 2000 una vegada es va realitzar la primera neteja

20182000

Vista des del SO del farciment UE 2001

20012000
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Vista des del NO del nivell de colgament UE 2002

20022000

Vista des del SO del nivell UE 2003

20032000

Vista des del SE del nivell UE 2004

2004 20232000

Vista des del SE del canal UE 2023 una vegada fou excavat el nivell UE 2004

20232000

Vista des del SO del farciment UE 2005

20052000

Vista des del NE del nivell UE 2006

20062000

Vista des del NO del nivell UE 2006

20062000

Vista des del N del nivell UE 2012

20122000

Vista des del NO del nivell UE 2013

20132000

Vista des del SE del nivell UE 2013

20132000

Vista des del NO del nivell UE 2011

2011 20182000

Vista des del S del nivell UE 2011

2011 20182000

Vista des del NE de la destrucció parcial (UE 2009) de l’extrem sud del mur UE 2010

2009 20102000

Vista des del NE del nivell UE 2011

2011 20102000

Vista des del NE del forat UE 2032

2032 20102000

Vista des del NO del nivell UE 2051

20512000

Vista des del SE del nivell UE 2051

20512000

Vista des del NE del nivell UE 2051

20512000

Vista des del NO del nivell UE 2051

20512000
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Vista des del NO de la meitat oriental de la UA 2

2051 2025 20102000

Vista des del SO del nivell UE 2017

2017 20502000

Detall des del SE del nivell UE 2017

20172000

Detall des del SE del retall UE 2020

20202000

Vista general des del SO del retall UE 2020

2020 2028 2033 20342000

Vista des del NE del nivell UE 2052

20522000

Vista des del SO del nivell UE 2052

2052 2033 2034 20462000

Vista des del SO del nivell UE 2050

20502000

Vista des del S del nivell UE 2050

20502000

Detall des del NO de les restes de ferro del nivell UE 2050

20502000

Vista des del NE del nivell UE 2052

20522000

Vista des del SO del nivell UE 2056

2056 2095 20432000

Vista des del SE del nivell UE 2057

20572000

Vista des del SE del nivell UE 2067

20672000

Detall des del SE del nivell UE 2067

20672000

Vista des del SE del nivell UE 2054

20542000

Vista des del SE del nivell UE 2057

20572000

Vista des del N del nivell UE 2057

2057 20602000

Vista des del SO del nivell UE 2058

2058 20602000

8



Vista des del SE del canal UE 2060

20602000

Vista des del NO del farciment UE 2061 del canal UE 2034

2034 20612000

Vista des del NO del farciment UE 2064 del canal UE 2034

2034 20642000

Detall des del NO del tram final del canal UE 2060.

2060 2034 20332000

Vista general des del NO del canal UE 2060.

2060 2034 20412000

Vista general des del SE del canal UE 2060.

2060 2034 20412000

Vista des del SE de la preparació de paviment UE 2015

20152000

Vista des del SO de la preparació de paviment UE 2015

20152000

Vista des del SE del canal UE 2016

20162000

Vista des del NO del canal UE 2014

20142000

Detall d’un conjunt de maons del nivell UE 2051 que apareixien lliurant-se al mur UE 2025

2025 20512000

Vista des del SO de la UE 2053

2053 20252000

Vista des del NE de la UE 2053

2053 20252000

Vista des del SO de la UA 4

2060 2034 20332000

Vista des del SO de la UA 4

2060 2034 2033 1030 2010 2038 20442000

Vista des del N de la UA 4

2010 2044 2033 10302000

Vista des del SE de la UA 2/3/4

2010 2034 2033 10302000

Vista general final des del NO del sector 2000

2000

Vista des del NO del mur UE 1030

1030 2041 2010 20442000

9



Vista des del NE del mur UE 2041

2041 20442000

Vista des del SO del mur UE 2010

2010 20442000

Vista des del NE del mur UE 2010

2010 20442000

Vista des del SE del mur UE 2010

2010 2044 10302000

Vista des del N del mur UE 2010

2010 2044 1030 1033 20262000

Vista des del NO del mur UE 2010

2010 2044 2046 10332000

Vista des del N del mur UE 2010

2010 2044 2046 10332000

Detall des de l’E del mur UE 2010

2010 2044 2046 20382000

Detall des del SO de l’extrem N del mur UE 2010

20102000

Vista des del SE del mur UE 2043

2043 2044 2042 2068 20952000

Vista des del SE del mur UE 2043

2043 2044 2042 2068 20952000

Vista des del NE del mur UE 2042

2042 2044 20682000

Vista des del SE de la UA 5

2042 2068 2070 2071 2044 2096 20812000

Vista des del NE del mur UE 2070

2070 20712000

Vista des del NE del mur UE 2068

2068 2044 20422000

Vista des del NO del sector 2000

2000

Vista des del NO de la UA 6

2069 20682000

Vista des del SO de la UA 6

2069 2068 20952000

Detall des del SE d’un forat de desguàs del mur UE 2068

20682000
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Detall des del SE del mur UE 2068

2068 2081 20702000

Detall des del NO del mur UE 2068

2000

Vista des del SE del mur UE 2038

2038 2044 20462000

Detall des del SE del mur UE 2038

20382000

Vista des del SO de l’estructura UE 2046

2046 2038 20342000

Vista general des del SO del canal UE 2034

2034 2033 20462000

Vista general des del SO del canal UE 2034

2034 2033 20462000

Detall des del SO del canal UE 2034

2034 2033 20462000

Detall des de l’E de la coberta UE 2033

2033 2043 20442000

Detall des del NO del canal UE 2034

2033 2043 2044 2046 20952000

Detall des del NO del canal UE 2034

2033 2044 20462000

Detall des del SE del canal UE 2034

2034 20282000

Vista des del NNO dels canals UE 1021 i 2023

2023 1021 2027 2039 2034 20332000

Vista des del NNO de l’estructura UE 2026

2026 2027 2089 20402000

Vista general dels canals UE 2034, 1021 i 2023

2034 2033 1021 2027 2023 20392000

Vista des del NNO dels canals UE 1021 i 2023

2023 1021 2027 2039 20342000

Vista des del SE dels canals UE 1021 i 2023

2023 1021 2027 20392000

Vista des del S del canal UE 2023

2023 2039 2027 2089 20402000

Vista des del NNO dels canals UE 1021 i 2023

2023 1021 2027 2039 2034 2033 20262000
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Detall des del NNO del tram final dels canals UE 2023 i 1021

1021 2023 20342000

Detall des del SE del tram final dels canals UE 2023 i 1021

1021 2023 20342000

Detall des del NO del tram final dels canals UE 2023 i 1021

1021 2023 20342000

Detall des del NO del canal UE 2023

2023 20392000

Detall des del SE de la UE 2026

2026 2027 20332000

Detall des del SE de la UE 2026

20262000

Vista des del SE de la UE 2093

2043 1021 20942000

Vista des del SE de la UE 2093

2043 1021 20942000

Vista des de l’E del sector 2000

2000

Detall des del NE de l’estructura UE 2094 i el canal UE 1021

2094 10212000

Vista des del N del canal UE 2080

2080 20792000

Vista des del SO del canal UA 1

20282000

Vista des del NO del canal UA 1

20282000

Vista des del NNO del canal UA 1

20282000

Vista des del NE del canal UA 1

2028 20342000

Vista des del NO de la UE 2096

2096 2070 2042 2068 20812000

Vista des del NO del sector 2000

2000

Vista des del SO del sector 2000

2000

Vista des de l’E de les restes d’un dipòsit del qual surt el canal UE 2095

20952000

12




