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Restes de la subfase baiximperial al sudoest del jaciment, amb l’edifici A en la part
central de la imatge i part de l’edifici B a la part baixa (sector davant l’Estació de Sant
Andreu Comtal). Foto: Sergio Arroyo.
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Des de l’any 2008 es porta a terme un seguiment arqueològic en aquest
tram de l’obra de construcció de la plataforma de la línia d’alta velocitat, situat entre el triangle ferroviari i el Nus de la Trinitat. Es tracta,
per tant, d’una obra que abasta una superfície de terreny considerable,
de quasi 5 Km de longitud, tot i que els rebaixos de terra no afecten
tota aquesta extensió. Els treballs de moviment de terra se situen entre
el triangle ferroviari i el pont de Palomar, al costat de La Maquinista,
i se centren en aprofundir i eixamplar a banda i banda l’actual trinxera
per on circulen les vies del tren.
Els treballs de seguiment arqueològic portats a terme aquest any han
permès localitzar i excavar vàries localitzacions amb restes arqueològiques, en alguns casos de gran importància històrica. En conjunt,
es tracta d’un jaciment neolític i romà al davant de l’Estació de Sant
Andreu Comtal; d’una àrea de treball, amb petits forns, situada uns
100 m al sud de l’anterior jaciment; d’una necròpolis romana a l’inici
del triangle ferroviari i d’un jaciment prehistòric situat a l’inici de
l’obra. La majoria d’aquests jaciments no tenen relació espacial ni
cronològica entre ells.
De totes formes, moltes de les valoracions del present article són provisionals, a l’espera d’efectuar l’anàlisi exhaustiva de tota la informació
derivada de l’excavació en aquests i altres punts de l’obra des del seu
inici, l’any 2008.
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Jaciment neolític i vil·la romana
davant de l’Estació de Sant
Andreu Comtal
Situat a escassos 60 m davant de l’actual estació
de RENFE de Sant Andreu Comtal,1 fins al
moment s’ha excavat manualment una superfície aproximada de 3.000 m2. L’existència de
notícies orals2 referents a la troballa de restes
d’època neolítica i romana per afeccionats
durant les obres de la via fèrria als segles xix
i xx, va motivar la realització d’una sèrie de
sondejos en aquesta zona, ocupada anteriorment per les vies del tren. En un d’aquests
sondejos es van localitzar les restes d’un dolium
in situ, i material ceràmic romà en un rebaix
proper. Això va fer que es plantegés una excavació en extensió de tota aquesta àrea, que es va
portar a terme en dues fases diferenciades
per motius de programació de l’obra, la primera entre gener i abril de 2010 i la segona
entre setembre i novembre de 2010.
Es van identificar tres grans fases cronològiques
d’ocupació humana d’aquest indret. Una fase
datada al Neolític, caracteritzada per vàries
sitges, un enterrament i altres retalls; una altra
d’època romana (subdividida en dues fases
més), on se situarien diversos elements pertanyents a la pars rustica-fructuaria d’una vil·la
romana; i, per últim, una fase d’època contemporània, amb diversos elements relacionats
amb la construcció de la via fèrria des del segle
xix fins l’actualitat. A nivell general, l’estat de
conservació de totes les restes era bastant precari, la qual cosa va dificultar en gran mesura
la seva identificació i interpretació.
A continuació s’exposen les característiques
més importants de cadascuna de les fases
cronològiques, deixant de banda la fase contemporània pel seu escàs interès arqueològic:
Fase 1 – Neolític
Exceptuant una sitja datada al Neolític Final
- Calcolític (iii mil·lenni cal. aC), tots els altres
elements d’aquesta fase s’enquadren dins el
Neolític Mig (iv mil·lenni cal. aC). Es tractava
de 12 sitges, una de les quals va ser reutilitzada
per enterrar un individu, i 3 retalls indeterminats, 2 dels quals es podrien interpretar com
a fons de sitges. La majoria estaven concentrades a la part central del jaciment. De les 12
sitges només es conservava la meitat inferior,
mentre que la resta va ser arrasada per causes
1. L’excavació d’aquest sector continuarà en direcció est i sud, on es dirigeixen els rebaixos
de terra de l’actual projecte constructiu.
2. Maria Masoliver, Jordi Serra, «La història antiga de Sant Andreu a través de les restes
materials», Finestrelles (Barcelona), 7 (1995), pàg. 75-119.
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desconegudes entre el període neolític i
l’època romana. Els diàmetres conservats
oscillaven entorn a 1,50 m i, l’altura conservada, entorn als 50 cm. Els rebliments estaven
compostos d’argila marró o vermellosa, molt
compacta, amb presència de carbons, pedres
petites i mitjanes, fragments de ceràmica a mà,
indústria lítica (làmines) i macrolítica (molins
barquiformes). Les sitges estaven destinades
a l’emmagatzematge d’excedents agrícoles;
un cop acomplerta aquesta funció primària,
podien ser utilitzades per abocar residus derivats d’activitats d’ús domèstic.
Un d’aquests usos secundaris podia ser el de
lloc d’enterrament, tal i com va succeir en un
dels casos d’aquest jaciment. En una d’aquestes
sitges, situada uns 40 m al nord de les altres, es
va localitzar la inhumació d’un individu masculí adult sense presència d’aixovar, disposat en
posició de decúbit supí amb les cames flexionades i lateralitzades cap al nord. L’individu
estava cobert per un sediment argilós amb
força presència de pedres de litologies diverses
i de mida mitjana. Seguia l’orientació est-oest.
A falta de l’inventari del material ceràmic, es
van identificar algunes formes que permeten
aproximar-nos a la cronologia d’aquestes
estructures, que podrien enquadrar-se dins
del Neolític Mig. Es tracta d’un conjunt format
bàsicament de formes carenades, amb petites
nanses de cinta, ovoides, de tendència globular,
esfèriques i semiesfèriques. En general, abunden unes pastes que denoten una cocció en
ambient reductor, amb ús de desgreixant mineral en forma de partícules de quars i mica i,
finalment, un acabat fi amb les superfícies
ben allisades.
Com s’ha comentat més amunt, també es va
localitzar la part inferior d’una sitja que es pot
datar al Neolític Final-Calcolític, per la presència d’un fragment informe amb decoració
campaniforme d’estil regional (impressions
profundes formant línies horitzontals). A part
d’això, el rebliment d’aquesta sitja presentava
part d’un molí barquiforme i una destral de
pedra polida.
En conjunt, es pot dir que la presència d’aquest
tipus de restes indica l’existència d’un assentament neolític en aquesta zona. D’aquest assentament, només es van localitzar les estructures
d’emmagatzematge (sitges) i una inhumació
en una fossa circular, sense documentar cap
estructura d’hàbitat, com fons de cabana, llars
de foc, etc. Es tractaria d’un assentament a
l’aire lliure situat en un lloc estratègic, una
carena de suau pendent situada a prop de
cursos fluvials (el riu Besòs, per exemple, i els

va identificar un estrat d’anivellació i altres
retalls indeterminats.

Inhumació en sitja del Neolític Mig (sector davant l’Estació
de Sant Andreu Comtal). Foto: Francesc Antequera.

rierols que hi pogués haver a l’entorn). Aquest
tipus d’assentament, caracteritzat per comunitats organitzades en petites explotacions de
tipus agrícola, també es detecta en nombrosos
jaciments d’aquesta cronologia, situats bàsicament a les comarques del Vallès: Can Roqueta
(Sabadell, Vallès Occidental), Els Mallols
(Cerdanyola del Vallès, Vallès Occidental)
i La Bòbila Padró (Ripollet del Vallès, Vallès
Occidental).
Fase 2 – Època Romana
Aquesta és la fase més important quant a restes
localitzades, que indiquen una ocupació intensiva i estructurada de l’espai entre els segles i
i iv-v dC. Tot i que no es documenta una seqüència d’ocupació contínua d’aquest espai
entre aquests quatre o cinc segles, es pot considerar que tots els elements identificats dins
d’aquesta fase formarien part del mateix tipus
d’assentament. Es tracta de diversos elements
de la pars rustica-fructuaria d’una vil·la, enquadrats en dues subfases:
Subfase 1. Època altimperial
Tot sembla indicar que és en aquesta fase, a
partir del segle i dC, quan es va iniciar l’activitat
constructiva en aquest punt. En l’espai que
ocupa la present intervenció no es va localitzar
cap estructura pertanyent a aquesta subfase,
però sí una gran quantitat de retalls que
s’interpreten com a rases de vinya. També es

3. Loïc Buffat, «L’explotació vinícola i les seves vinyes: L’exemple de la Gallia Narbonensis»,
dins El vi tarraconense i laietà ahir i avui. Tarragona, Institut Català d’Arqueologia Clàssica.
2009, pàg. 30.

Les rases de vinya es van localitzar de manera
general a tota l’àrea excavada, però de forma
més intensa a la zona sud-est, més o menys
alineades i seguint orientacions similars. Fins
al moment s’han identificat un centenar de
rases. Totes presenten unes característiques
formals similars: es tracta de rases allargades
amb els extrems arrodonits, de planta oblonga,
que segueixen bàsicament l’orientació est –
oest, amb una longitud mitjana d’1,20 m i una
amplada d’uns 40 cm. Cadascuna d’aquestes
rases acolliria dos peus de vinya a cadascuna
de les seves extremitats. En alguns casos, es
van poder identificar en algunes de les rases
traces perpendiculars, que correspondrien a
la pràctica de murgonar, capficar o clotar ceps,
amb la finalitat de renovar la vinya.3
Aquesta subfase s’ha datat a partir de l’escàs
material ceràmic recuperat de les rases de
vinya i de l’estrat d’anivellació: fragments
informes de terra sigillata itàlica i sud-gàl·lica
i d’àmfora tarraconense. Això permet datar
aquest moment històric a partir del segle i dC.
En aquest sentit, és il·lustrativa l’absència de
les produccions de TS Africana, molt presents
en la fase posterior.
Subfase 2. Època baiximperial (segles iv-v dC)
Aquesta subfase estava representada per una
sèrie de restes que indicaven una intensificació
de l’ocupació d’aquest sector de la vil·la, amb
la construcció de com a mínim tres edificis i
altres elements: encaixos de dolia, una possible
estructura de combustió, quatre inhumacions,
una llarga rasa de possible ús hidràulic, etc.
Tot això mostra una reestructuració d’aquest
espai perifèric de la vil·la romana en època
baiximperial.
El fet que es conservés una estratigrafia bastant
simple (bàsicament estrats d’amortització),
fa que sigui complicat establir el moment de
construcció de tots aquests elements i veure
si funcionaven de forma coetània. En alguns
casos tot sembla indicar que no era així, com
succeïa amb els edificis A, B i C que es documentaren en aquesta subfase. El primer tenia
una orientació una mica desviada dels altres
dos i la tècnica constructiva semblava diferent.
D’altra banda, l’alt grau d’arrasament dels
murs dels tres edificis (en alguns casos només
es va detectar el llit de morter a sobre del qual
es construiria el mur, en d’altres, es conserva
una o dues filades de pedres) dificultava la
identificació d’alguns àmbits i la interpretació
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de la seva funcionalitat ja que, a més, no es
conservava cap paviment associat a aquestes
estructures. A continuació es descriuen els trets
més singulars d’aquestes edificacions:
L’edifici A estava situat al sud-oest del jaciment
amb les següent mesures conservades: 14 m
de longitud i 8 m d’amplada. Només es localitzava la part oriental de l’edifici, on es van
identificar fins a tres àmbits intercomunicats.
L’últim d’aquests va ser identificat com un
magatzem de dolia, al localitzar-se en el seu
interior fins a 27 encaixos, força ben alineats
entre ells. De tots els murs d’aquest edifici
només se’n conservava la base, formada per
petites pedres unides amb morter groguenc.
L’edifici B apareixia 5 m a l’est de l’anterior
edifici, més o menys a la part central de la
intervenció. Aquesta construcció tenia la planta
sencera, de forma rectangular, que mesurava
14 m de longitud per 4 m d’amplada. Igual
que en el cas anterior, l’estat de conservació
era força dolent: en alguns casos només s’identificava un llit de morter sobre el que s’assentaria el mur, en d’altres es trobava parcialment
espoliat i, en d’altres, les dues primeres filades
del mur, formades per pedres grans o mitjanes
sense escairar unides amb morter blanc. Aquest
edifici presentava tres àmbits, dels quals no es
va poder obtenir cap informació sobre la seva
funcionalitat concreta.
Per últim, l’edifici C, situat a la part nord del
jaciment, era el que es trobava en pitjors condicions, fins al punt que resultava difícil identificar els seus possibles àmbits. L’orientació i
la tècnica constructiva (pedra poc treballada
unida amb morter blanc i llit de morter a la
Vista general de les rases de vinya de la subfase altimperial (sector davant l’Estació
de Sant Andreu Comtal). Foto: Sergio Arroyo.

base del mur) era molt similar a les de l’edifici
B, per la qual cosa es podria deduir que van
funcionar de forma coetània. Sembla que es
delimitarien dos àmbits, dels quals no es té
cap informació sobre el seu ús.
Tot i el pèssim estat de conservació d’aquests
tres edificis, cal pensar que al seu interior es
portarien a terme funcions relacionades amb
l’agricultura, com ho demostra el magatzem
de dolia de l’edifici A, la ramaderia (estables,
corrals, etc.) o el treball artesanal (magatzems,
manipulació d’objectes, etc.), ja que es troben
a la pars rustica-fructuaria de la vil·la.
Deixant de banda aquestes construccions,
durant aquesta subfase, a part del magatzem de
dolia, es van localitzar més encaixos d’aquests
contenidors, tot i que de manera dispersa i
aïllada. De fet, en un cas es va localitzar in situ
un dolium sencer, segellat amb una tapadora
circular unida al recipient amb morter. Aquest
dolium va ser extret per poder realitzar treballs
de restauració, ja que al seu interior hi havia
un conjunt d’eines metàl·liques. Algunes
d’aquestes eines s’han pogut identificar com
objectes agrícoles o ramaders (unes tisores de
podar o d’esquilar, una esquella, cèrcols d’una
possible bóta de vi, etc.). Altres, com un canutet
de bronze enrotllat, encara es troben en procés
de restauració. Es coneixen paral·lels similars
d’aquest fenomen al segle v al jaciment de
El Rasillo a Madrid i a Las Ernitas, a Àlava. En
tots dos casos els autors parlen d’ocultacions
intencionades d’aquestes eines, tot i que la
finalitat d’aquest acte no està tan clara.
Un altre element que indica una diversitat
d’usos d’aquest espai de la vil·la al Baix Imperi
era un possible forn localitzat a la meitat nord
del jaciment, molt afectat per varis retalls
d’època contemporània. Es tractava d’un retall
quadrangular amb les parets rubefactades, de
2,70 m per 2,30 m i 0,40 m de profunditat de
mesures conservades. L’últim rebliment d’aquest retall presentava abundants restes de carbons i cendres, que potser es corresponen amb
les restes del darrer ús d’aquesta estructura.
Es fa difícil establir la seva funcionalitat ja que
el seu estat de conservació era bastant precari.
Tot i així, no es descarta que es pugui tractar
d’un forn, tot i que no es tenen dades de quin
tipus de material es produïa al seu interior.
També emmarcats en aquesta subfase, es van
excavar quatre enterraments, dos corresponents a nadons i dos corresponents a adults.
Els dos nadons estaven inhumats a l’interior
de dues àmfores africanes, una d’elles situada
parcialment a sobre de l’altra, i col·locades a
l’interior d’una única fossa. Pel que respecta als
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dos adults, un corresponia a una dona orientada d’est a oest, inhumada a l’interior d’una
fossa amb coberta de teula plana; l’altre era
un home, orientat de nord a sud, a l’interior
d’una fossa sense coberta ni contenidor. Cap
d’aquests quatre enterraments presentava
aixovar. No sembla que aquestes tombes marquin una àrea de necròpolis pròpiament dita,
ja que es localitzaven aïllades i, potser, no són
coetànies. Cal pensar, amb les dades que es disposa actualment, en un ús ocasional d’aquest
espai per enterrar els morts.
Un altre element prou significatiu d’aquest
moment, tot i que estratigràficament seria posterior a tots els elements descrits anteriorment,
seria una llarga rasa de possible funció hidràulica. D’aquesta rasa es va poder documentar
un tram de quasi 100 m de longitud. La seva
amplada oscil·lava entre els 60 cm i 1 m i la
seva profunditat era entorn a 50 cm. Travessava
tot el jaciment de sud a nord i enllaçava a
l’extrem sud amb una altra rasa, amb una
orientació nord-oest/sud-est. La primera rasa
presentava al fons un rebliment de pedres, que
segurament marcava un ús concret que actualment es desconeix. Per les característiques
morfològiques de les dues rases cal pensar que
tindrien una funció hidràulica relacionada
amb l’agricultura.
Finalment, es van documentar, distribuïts de
manera irregular, un gran nombre de retalls
indeterminats, segurament relacionats amb
treballs agrícoles.
Pel que fa als materials ceràmics d’aquesta subfase, destacava la presència en la major part
d’estrats de fragments de Terra Sigillata Africana D (sobretot la forma Hayes 61). També es
localitzà Terra Sigillata Lucente, àmfora africana i bètica i ceràmica comuna. Així mateix,
també es van recuperar quasi un centenar de
monedes, actualment en procés de restauració.
Aquest conjunt de material se situaria, a falta
de realitzar l’estudi corresponent, en una
cronologia aproximada dels segles iv- v dC.
Aquest mateix tipus de material és el que es
localitzava en un gran estrat de colmatació
4. Masoliver, Serra, «La història antiga…», pàg. 82.
5. Victor Revilla, «La villa y la organización del espacio rural en el litoral central de Cataluña:
implantación y evolución de un sistema de poblamiento» dins Actes del simposi Les vil·les romanes
a la Tarraconense. Implantació, evolució i transformació. Estat actual de la investigació del món rural en
època romana, Barcelona, Museu d’Arqueologia de Catalunya (Monografies 10), 2008, pàg. 111.
6. Josep Maria Palet, Estudi territorial del Pla de Barcelona. Estructuració i evolució del territori entre
l’època iberorromana i l’altmedieval segles II-I a.C.- X-XI dC, Barcelona, Ajuntament de Barcelona,
1997, pàg. 166-177.
7. Victor Revilla, «La villa y la organización…», pàg. 117-120.
8. Javier Arce, Gisela Ripoll, «Transformación y final de las villae en occidente (siglos IV-VIII):
problemas y perspectivas», Arqueología y Territorio Medieval , (Jaen), 8 (2001), pàg, 37-46.

natural que cobria totes les restes un cop van
ser inutilitzades i arrasades. Aquest fet indica
que, almenys aquesta part de la vil·la, quedaria
abandonada a partir dels segles iv-v dC.
A continuació es descriu un seguit de conclusions generals, per tal d’enquadrar les restes
localitzades dins el seu context històric.
Semblar clar que es tracta de les restes de la
pars rustica-fructuaria d’una vil·la romana
de l’ager de Barcino, a uns 6 km al nord de
la ciutat romana. La pars urbana creiem que
quedaria a l’est de l’àrea intervinguda, tal
i com s’havia evidenciat amb la localització
d’un mosaic i altres elements durant les obres
de la via del tren al segle xix.4 Aquesta vil·la
estaria ubicada en un lloc propici, tal i com
suggerien els agrònoms romans. Es tracta d’un
suau pendent, envoltat de terrenys fèrtils i amb
cursos d’aigua propers i a tocar d’una via de
comunicació (el ramal de la Via Agusta es
trobava, més o menys, seguint la traça de
l’actual carrer Gran de Sant Andreu, a uns
350 m del jaciment).
Tot i que es van localitzar poques evidències
de la fase inicial de la vil·la, tot fa pensar que
la fundació d’aquest establiment es produiria
durant el període augustal o post augustal, com
succeeix amb moltes vil·les de la costa central
catalana.5 En el cas de Barcino, la fundació
d’aquesta colònia poc abans del canvi d’era va
suposar una reestructuració radical del seu territori circumdant,6 amb la centuriació de l’ager
i l’establiment de construccions rurals, com és
el cas exposat. D’aquesta primera fase, queda
documentat l’inici de l’activitat en aquest
espai perifèric de la vil·la, que tenia clarament
un ús agrícola, tal i com ho demostren les
nombroses rases de vinya localitzades. Aquest
tipus d’estructures s’haurien de relacionar amb
l’auge de la producció del vi que viu la costa
laietana durant el segle i aC. i el segle i dC.
En època baiximperial (segles iv-v) en aquesta
part de la vil·la s’observa una intensificació
de l’ocupació i una reestructuració de l’espai:
es construeixen tres nous edificis, destinats
segurament a activitats agrícoles, ramaderes
o artesanals i s’observa com, a més d’un ús
agrícola, preferent a la fase anterior, aquest
espai podia tenir un ús artesanal (forn) o, fins
i tot, ser utilitzat ocasionalment per enterrar
morts. Aquests canvis respecte a la organització
i a les funcions de l’espai semblen comuns en
moltes vil·les romanes del litoral central català
a partir del segle iv7 i, segurament, s’han de
relacionar amb transformacions de tipus social,
polític i econòmic que pateixen les províncies
d’occident de l’imperi a la fi del període romà.8
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Petits forns localitzats dins una àrea de treball, uns 100 metres al sud del sector davant
l’Estació de Sant Andreu Comtal. Foto: Sergio Arroyo.

La fi de l’ocupació d’aquesta part de la vil·la
sembla produir-se a partir dels segles iv-v.
Àrea de treball amb petits forns
En uns rebaixos realitzats en un sector proper
al pont nou de Sant Adrià, en una zona ocupada anteriorment per les vies del tren, es van
localitzar les restes d’una àrea de treball amb
petits forns al seu interior. Per aquest motiu,
es va obrir una petita àrea de 25 m2 que va ser
excavada manualment. D’aquesta manera, es
va poder identificar part d’un retall que s’interpretà com una àrea de treball, amb una superfície conservada de 4 x 3 m. Al seu interior es
van poder identificar fins a tres moments d’ús
diferenciats en el temps, associats, els tres, a
activitats relacionades amb la combustió. No
es va poder delimitar la planta sencera, atès
que els límits es trobaven, per causes diverses,
fora de l’abast de la intervenció.
En un primer moment es localitzaren les restes
d’una petita estructura de combustió, de la que
només se’n conservava part de la solera d’argila
rubefactada. Associada a aquesta estructura
es van identificar, en alguns punts del retall, les
restes molt malmeses d’un nivell de circulació
de graves compactades i carbons i cendres. Un
cop colmatades aquestes restes per un estrat
amb abundància de carbons, es localitzà el
segon moment d’ús d’aquesta àrea de treball,
on s’intueix una certa ordenació de l’espai,
clarament relacionada amb activitats de combustió. Es van identificar quatre petits forns,
més o menys alineats, disposats entorn d’una
gran pedra que podria ser la base d’un pilar
central. D’aquests forns només es conservava
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la solera rubefactada, de planta més o menys
circular d’1 metre de diàmetre aproximadament. Només en un cas es va documentar part
de les parets verticals: en un punt es tractava
d’argila rubefactada i, en un altre, de dues
teules romanes disposades verticalment. Associat als quatre forns i al pilar central, s’estenia
per tot el retall un nivell de circulació de graves
compactades, amb força carbons i cendres.
Disposat horitzontalment just a sobre d’aquest
nivell de circulació i al costat del pilar central,
apareixia un maó sencer de suport d’algun
element desconegut. També al centre apareixien dos petits encaixos falcats amb pedres
petites i material constructiu i, al sud, es van
identificar dos forats de pal més o menys
alineats, un de certa profunditat, que segurament servien per sostenir una possible coberta
de tota l’àrea de treball.
Per últim, en un tercer moment, després de
l’arrasament i el rebliment de les restes anteriors, es documentà un possible nivell de circulació amb molts carbons, relacionat amb
una estructura, molt malmesa pels rebaixos
mecànics i de difícil interpretació. Es tractava
de vàries pedres petites i material constructiu
alineat, de planta desconeguda.
Un cop descrits tots els elements identificats
en aquest punt, es pot afirmar que es tractava
d’una àrea de treball amb diverses estructures
de combustió, potser de tipus artesanal. Es desconeix el tipus d’activitat que es portaria a terme en aquests forns, ja que no es va localitzar
una gran presència d’escòries de ferro, vidre,
o ceràmica, ni cap rebuig d’aquests elements.
Pel que fa a la cronologia, i a l’espera d’efectuar
el corresponent inventari de l’escàs material
recuperat en aquest punt, les restes es poden
situar dins el període baiximperial o tardorromà. La majoria del material correspon a ceràmica grollera reduïda, amb alguna vora d’olla,
la qual cosa podria indicar també una cronologia altmedieval, però el fet que aparegui
material constructiu de clara filiació romana
(teula i fragments d’opus signinum) fa pensar en
una cronologia propera al període tardorromà.
D’altra banda, aquests elements es podrien
interpretar com una àrea de treball artesanal
de la vil·la romana situada davant l’actual Estació de Sant Andreu Comtal, a escassos 100 m
i a una cota similar (entorn als 15 msnm).
La necròpolis romana del
Triangle Ferroviari
A l’inici del triangle ferroviari, entre l’edifici
de Transports Metropolitans de Barcelona
(TMB) i les actuals vies del tren de la línia

Barcelona-Granollers, es van excavar 21 enterraments pertanyents a una necròpolis d’època
romana. Dos d’aquests enterraments van ser
localitzats l’octubre de 2009, durant el seguiment de diversos rebaixos efectuats per l’obra
en aquesta zona. Això va fer que es prenguessin
una sèrie de mesures per tal que tots els rebaixos que l’obra efectués en aquesta àrea es
realitzessin seguint metodologia arqueològica.
D’aquesta manera, en una segona fase d’excavació portada a terme entre el setembre i l’octubre de 2010, es van localitzar 19 enterraments
més. Excepte un, situat uns 100 m al nord del
conjunt, tots els altres es concentraven en una
àrea de 400 m2 aproximadament. En general,
l’estat de conservació de les tombes era força
bo, tot i que en alguns casos havien estat afectades per murs-pantalla de l’actual obra o per
l’antiga trinxera del segle xix que s’excavà
per encabir les vies del tren.
Dels 21 enterraments, 19 corresponien a individus joves o adults (9 homes, 9 dones i 1 individu de sexe indeterminat), un al crani d’un
perinatal i, de l’altre, només es va localitzar la
fossa sense esquelet. Totes les inhumacions es
trobaven en posició de decúbit supí i seguien
dues orientacions bàsiques: est-oest i oest-est.
Respecte a les tipologies de les tombes, la més
comuna era la fossa simple (6 casos), i la fossa
amb taüt de fusta o baiard (6 casos), elements
identificats per la presència de claus de ferro
a l’interior de la fossa. En quatre casos s’utilitzava coberta de teules, dues a doble vessant i
dues amb teula plana. També es documentaven
tres exemples d’una tipologia poc usual. Es
tractava d’una fossa bipartida amb teules verticals (en un cas sense les teules) disposades
longitudinalment sobre un eix central. En els
tres casos només es va localitzar un individu
per fossa. La interpretació que donem a aquest
fet és que potser es tractava de tombes en
cambra lateral subterrània, de les que no es
conservava la meitat superior del retall. Aquesta
tipologia és poc freqüent en necròpolis d’època
romana. També és poc comú l’enterrament
del crani d’un perinatal encabit en un petit
forat amb coberta de teules, a l’interior d’una
fossa allargada. Es va localitzar també una fossa,
sense restes òssies a l’interior.
En nou de les tombes excavades es va localitzar
la presència d’aixovar funerari i, en una altra,
un anell de bronze que corresponia a l’atuell
personal de l’home inhumat. L’aixovar recu-

9. Aquesta necròpolis es troba encara en fase d’estudi. Agraïm al seu director, Pere Lluís Artigues
i Conesa, la informació que ens ha proporcionat d’aquest jaciment.
10. Masoliver, Serra, «La història antiga…», pàg. 85 i 88.

perat de les tombes era molt senzill: bàsicament recipients (gerres i un bol) de ceràmica
comuna disposats entre les cames de l’individu
o al costat del crani i la pelvis. En dos casos es
van poder recuperar restes de llavors al costat
del crani, en un altre una petxina i, per últim,
una anella de ferro al costat del peu esquerre
d’una dona. La presència d’aixovar a les
tombes indica la creença en l’existència d’un
altre món després de la mort i es refereix
clarament a pràctiques religioses paganes.
Respecte a la cronologia del conjunt, a falta
de l’inventari dels escassos materials presents
a l’interior de les tombes, es pot situar de
manera provisional entorn al segle iii dC, per
paral·lelismes d’altres necròpolis similars a la
que aquí s’estudia. Com a exemples similars
podem citar la necròpolis de Can Trullàs
a Granollers, la del carrer Manuel de Falla
de Tarragona, la de la plaça Vila de Madrid
a Barcelona i la segona fase d’excavació de
la necròpolis de Can Cabassa9 a Sant Cugat
del Vallès. Ens trobem en un moment situat
entre la desaparició del ritus de la cremació
(a partir del segle ii dC) i en el que encara no
apareixen els enterraments en àmfora (segle iv
dC en endavant).
D’altra banda, cal fer referència als límits
d’aquesta necròpolis, tot i que aquestes hipòtesis estan condicionades en tot moment pel
desenvolupament del projecte constructiu.
La necròpolis no s’estendria cap al sud ni cap
al nord, ja que aquests trams van ser rebaixats
durant l’actual obra i no es va localitzar cap
més enterrament. Es desconeix el que hi havia
al costat oest, ja que aquesta part es va rebaixar
al segle xix per encabir les actuals vies del tren.
Tot sembla indicar que es podria estendre cap
a l’est, tot i que aquesta part no queda afectada
per l’actual projecte constructiu i, per tant, no
és previst realitzar el rebaix de terres. De totes
maneres, en algun rebaix puntual efectuat en
aquesta zona, es va poder veure l’existència
d’un potent rebliment d’època contemporània,
relacionat amb la construcció de l’edifici de
TMB o amb l’existència d’un antic camí. Per
tant, es desconeix si aquest rebaix va afectar
totalment la continuació de la necròpolis en
aquesta direcció o només ho va fer parcialment.
Com a hipòtesi provisional cal pensar que tots
aquests enterraments excavats pertanyien a
la necròpolis d’una vil·la romana situada en
aquesta zona a l’antiguitat. Possiblement es
tractaria de la vil·la romana de Can Nyau –
Caseta dels Capellans, situada al sud del
triangle ferroviari segons notícies orals.10 Es
parla de dos jaciments diferents, Can Nyau
Principals Intervencions | 51

i Caseta dels Capellans, els dos destruïts per
obres relacionades amb la construcció de la
via del tren als segles xix i xx. Del primer es
diu que es localitzà un mosaic romà i diversos
materials ceràmics neolítics i romans. Del
segon, es va documentar un altre mosaic i
una àmfora. Cal pensar que es tractaria del
mateix jaciment, ja que tots dos es troben
situats molt a prop un de l’altre (uns 100 m),
i que es podria tractar d’una vil·la romana per
la troballa dels esmentats mosaics. La necròpolis descrita podria pertànyer a aquesta vil·la,
ja que es troba a uns escassos 150 m. En canvi,
es podria descartar que es tracti de la necròpolis de la vil·la romana de l’Estació de Sant
Andreu Comtal, perquè la distància entre els
enterraments i la vil·la és considerable (més
de 600 m).
Jaciment Prehistòric del carrer
de Josep Soldevila cantonada
passeig de l’Onze de Setembre
Durant el 2010 també es va realitzar una intervenció arqueològica en un punt del costat muntanya de les vies. Aquest jaciment es trobava
just al punt de separació entre el tram d’obra
corresponent a Sant Andreu i el de la Sagrera,
el control arqueològic del qual està dirigit per
l’arqueòloga Estíbaliz Monguiló de l’empresa
d’arqueologia Antequem.11 Per aquest motiu
es va creure necessari portar a terme una
intervenció arqueològica conjunta.
De moment, es pot donar poca informació ja
que els treballs de recerca es van haver d’interrompre per qüestions relacionades amb la
programació de l’obra civil. Aquest jaciment
es troba a una cota de 8 m per sota de l’actual
cota de circulació. Per la tipologia del material
recuperat en la primera fase de treballs (ceràmica a mà, oxidada i reduïda, fauna i indústria
lítica), es pot afirmar que es tracta d’un jaciment prehistòric, sense poder precisar molt
més. Els treballs s’han reprès al 2011 i, és per
això que es podrà donar molta més informació
sobre aquestes restes en un proper Anuari.
Valoració Final
Com s’ha comentat, els treballs arqueològics
portats a terme en aquest tram de l’obra de
la línia d’alta velocitat durant l’any 2010 han
estat molt intensos, tant de seguiment arqueològic com, sobretot, pel que respecta a l’excavació manual en extensió dels diversos jaci-

11. Veure notícia en aquest mateix Anuari.
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ments localitzats. Els resultats derivats d’aquests
treballs, des de l’inici de l’obra al 2008 en
aquest sector del Districte de Sant Andreu,
estan aportant dades molt importants, no
només per a la història d’aquest antic territori,
sinó de tot el pla de Barcelona. n Sergio
Arroyo Borraz
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Estació de la Sagrera

Dades de la
intervenció
Ubicació
Carrer de Bac de Roda /
Carrer del Clot / Carrer
de la Sagrera / Carrer
de Josep Soldevila /
Ronda de Sant Martí /
Carrer del Pont del
Treball Digne

El seguiment arqueològic dels rebaixos efectuats en el decurs de les obres no va permetre
documentar restes arqueològiques a causa de l’estat incipient del moviment de terres. Tot i
això, el seguiment de les obres continua al llarg del 2011 i els resultats d’aquests treballs es
descriuran a l’Anuari corresponent. n Francesc Antequera

Districte
Sant Andreu i Sant Martí
Nom singular
Estació de la Sagrera
Dates
Desembre de 2010.
Intervenció en curs
Tipus
Preventiva
Codi MUHBA
098/10
Motiu
Construcció de
l’estructura de l’estació
de La Sagrera, dintre de
l’obra de la LAV MadridSaragossa-Barcelonafrontera francesa (tram
del Nus de la Trinitat Sagrera)
Promotor/Propietari
ADIF / Ajuntament
de Barcelona
Empresa adjudicatària
Còdex, Arqueologia
i Patrimoni, SCCL

Vista de la màquina giratòria efectuant el rebaix del terreny en la zona on s’ubicarà l’estació.

Direcció tècnica
Francesc Antequera
Fotografia
Toni Fernández
Fotografia
Francesc Antequera
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LAV Sagrera

Dades de la
intervenció

camí, del qual s’ha localitzat algun tram de
paviment, i acabava amb unes escales per
ascendir a l’antic carrer de la Riera d’Horta.
Aquestes restes s’han datat del segle xix.

Ubicació
Carrer d’Espronceda /
Ronda de Sant Martí /
Carrer de Josep Soldevila
/ Passeig de la Verneda

Al límit oest de l’obra s’ha localitzat l’antic pont
del carrer Riera d’Horta, datat del segle xviii,
que creuava el Rec Comtal. L’estructura tenia
una amplada de 17 m i destaca el seu paviment
de llambordes de mida gran i les marques de
l’encofrat d’encanyissat amb el que es va fer
la volta.

Districte
Sant Andreu i Sant Martí
Nom singular
LAV Sagrera
Dates
19 gener - 26 febrer
4 març - 31 maig
7 - 31 juliol
30 agost - 2 octubre
8 novembre - 31
desembre de 2010
Tipus
Preventiva
Codi MUHBA
085/08
Motiu
Construcció de la
plataforma de la LAV
Madrid - SaragossaFrontera francesa.
Tram: La Sagrera - Nus
de la Trinitat. Sector:
La Sagrera
Promotor/Propietari
ADIF / Ajuntament de
Barcelona
Empresa adjudicatària
Antequem, SL
Direcció tècnica
Estíbaliz Monguiló Cortés
Equip
Roger Molinas, Jordi
Petit, Galdric Bover,
Josep M. Folch, Sergi
Navarro, Ivan Piredda,
Vladimir Rangel,
Sixto Y. Tejada
Aixecament
de planimetria
Dídac Pàmies Gual
Fotografia
Estíbaliz Monguiló Cortés

Foto superior: Restes del
paviment del pont de
Riera d’Horta.
Foto inferior: Boca nord
del pont de Riera d’Horta,
sobre el Rec Comtal.
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Cronologia: Neolític. Segles xviii, xix i xx.
Paraules clau: Rec Comtal. Can Portabella. Pont.
Prehistòria.

Durant l’any 2010 ha seguit l’execució de les
obres de la línia d’alta velocitat (LAV) entre
l’estació de la Sagrera i el Triangle Ferroviari
que es varen iniciar l’any 2008. Els treballs d’excavació i de moviments de terra han permès
documentar la continuació del Rec Comtal,
fins a 75 m més de longitud. Majoritàriament
l’estructura manté les mateixes característiques
dels trams localitzats fins l’any 2009: el límit est
de la intervenció excavat directament al sòl, i
el límit oest reforçat per un mur de pedra que
s’enllaçava amb la façana de l’antiga fàbrica
Portabella mitjançant un conjunt de contraforts. Aquest espai entre els dos murs era un

D’altra banda, s’han iniciat els treballs d’excavació del jaciment prehistòric localitzat al límit
nord de l’obra. Tenint en compte algunes
interrupcions, motivades per la complexa planificació de l’obra, a data actual encara està en
curs d’excavació. Malgrat això, els resultats
preliminars apunten a l’existència d’un assentament del període Neolític. n Marc Bosch
de Doria, Estíbaliz Monguiló Cortés
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Molí de Sant Andreu

Dades de la
intervenció
Ubicació
Carrer Andana de
l’Estació, 4-16x / Carrer
de Fernando Pessoa,
66-68
Nom singular
Molí de Sant Andreu
Dates
25 octubre - 26
novembre de 2010
Tipus
Preventiva
Codi MUHBA
044/10
Motiu
Fase prèvia a la
construcció d’un túnel
viari segregat
Promotor/Propietari
Barcelona Sagrera Alta
Velocitat, SA /
Ajuntament de
Barcelona
Empresa adjudicatària
Antequem, SL
Direcció tècnica
Lourdes Moret Pujol
Equip
Roger Molinas, Marc
Bosch, Arnau Lleonart,
Antoni Roca
Aixecament
de planimetria
Dídac Pàmies Gual
Fotografia
Lourdes Moret Pujol

Cronologia: Prehistòria. Romà. Modern.
Contemporani.
Paraules clau: Rec Comtal. Molí de Sant Andreu.
Aqüeducte.

L’Espai de Protecció Arqueològica (EPA)
del Molí de Sant Andreu des de fa uns anys
és objecte de l’execució de diversos projectes
urbanístics que acabaran transformant el
solar i el seu entorn. En aquesta ocasió, s’han
realitzat set sondejos arqueològics a ambdues
bandes del carrer de l’Andana de l’Estació
amb l’objectiu de comprovar la presència de
restes arqueològiques, com a fase prèvia a la
redacció del projecte de construcció d’un
túnel viari segregat.
En dos dels sondejos s’hi varen localitzar
algunes estructures destinades al regadiu i part
d’una calçada empedrada. Es podria tractar
de l’antic camí de Santa Coloma o de la via
Molinera, que discorria paral·lela al Rec Comtal
i servia per unir els diversos molins. També
s’han documentar alguns fonaments i una fossa
sèptica d’edificis contemporanis anteriors a
la construcció del carrer actual.

Manel Martin Pascual, «El regatge del Rec Comtal a Sant
Andreu de Palomar i al Pla de Barcelona, 1864/74-1929»,
Finestrelles (Barcelona), 9, Centre d’Estudis Ignasi Iglesias
(1998), pàg. 77-102.
Carme Marugan i Vallvé, «El Rec Comtal i el regadiu medieval
a Sant Andreu del Palomar: assaig d’aproximació paleopaisatgística», dins III Congrés d’Història de Barcelona, Barcelona,
Institut Municipal d’Història, 1993, pàg. 281 - 285.
Lourdes Moret Pujol, Memòria científica. Intervenció
arqueològica preventiva al Carrer Andana de l’Estació, 4-16x /
Carrer de Fernando Pessoa, 66-68, de Barcelona, EPA “Molí
de Sant Andreu” Districte de Sant Andreu, Barcelona (Codi
MUHBA 044/10), 2010 (inèdita).
Josep Maria Palet Martínez, Estudi territorial del Pla de
Barcelona. Estructuració i evolució del territori entre l’època
ibero-romana i l’altmedieval, segles ii-i aC - x-xi dC, Barcelona,
Centre d’Arqueologia de la Ciutat, Institut de Cultura de
Barcelona, 1997.
Marc Jiménez Marzo, Carme Subiranas Fábregas, Memòria
de la intervenció arqueològica realitzada al Rec Comtal,
Carrer Palomar de Barcelona (Barcelonès), 1999 (inèdita).

En un tercer sondeig, s’hi va identificar un
estrat arqueològic amb materials prehistòrics
(ceràmica a mà i fauna). A nivell d’estructures
només es va identificar un forat de pal.
En altres dos sondejos, realitzats a la banda est
del vial, es va evidenciar la presència d’un estrat
romà, amb diversos fragments ceràmics. Tenint
en compte l’important grau de concreció
calcària que presentava la terrissa i el context
arqueològic de la zona, cal pensar que aquests
nivells estarien relacionats amb alguna estructura hidràulica, potser l’aqüeducte romà, que
es troba a poca distància d’aquest indret.
n
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Estructures contemporànies del sondeig 1 amb un bloc
de ciment procedent d’un enderroc.
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LAV sector Sant Andreu.
Foto: Servei d’Arqueologia.

Carrer dels Abaixadors, 11
Carrer de la Tarongeta, 1

CARRER DELS ASSAONADORS, 24-30
CARRER DE FLASSADERS, 2-6

Districte:
Ciutat Vella

Districte:
Ciutat Vella

Codi MUHBA:
001/10

Codi MUHBA:
026/10

Motiu de l’obra:
Construcció fossat ascensor i retall escala

Motiu de l’obra:
Rasa telecomunicacions

Promotor / Propietari:
Comunitat de Propietaris

Promotor / Propietari:
Vodafone / Ajuntament de Barcelona

Tipus d’intervenció:
Control. Excavació

Tipus d’intervenció:
Control. Excavació

Adjudicació:
Fragments. Arqueologia, estudis i gestió
del patrimoni. (Direcció: Adriana Vilardell
Fernández)

Adjudicació:
Còdex, Arqueologia i Patrimoni, SCCL.
(Direcció: Emiliano Hinojo García)

PASSATGE DE L’ AGREGACIÓ 2-16,
9-21, 29-51, 28-46
(ara carrer d’Anna M. Martínez Sagi)
Districte:
Horta – Guinardó
Codi MUHBA:
040/10
Motiu de l’obra:
Rasa clavegueram
Promotor / Propietari:
CLABSA / Ajuntament de Barcelona
Tipus d’intervenció:
Control. Excavació
Adjudicació:
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni
arqueològic i històric. (Direcció: Meritxell
Nasarre Solans)

CARRER DELS ÀNGELS, 8
Districte:
Ciutat Vella
Codi MUHBA:
082/10
Motiu de l’obra:
Construcció fossat ascensor
Promotor / Propietari:
NUMAXI, SL
Tipus d’intervenció:
Control. Excavació
Adjudicació:
Tea, Difusió cultural, SL. (Direcció: Sara Marín
Hernando)

CARRER DELS ÀNGELS, 16
Districte:
Ciutat Vella
Codi MUHBA:
066/10
Motiu de l’obra:
Construcció fossat ascensor
Promotor / Propietari:
Comunitat de Propietaris
Tipus d’intervenció:
Control. Excavació
Adjudicació:
Fragments. Arqueologia, estudis i gestió
del patrimoni. (Direcció: Fernando Boullosa
García - Vanesa Muñoz Rufo)

CARRER DELS BOTERS, 1
PLAÇA DE CUCURULLA
Districte:
Ciutat Vella
Codi MUHBA:
027/10
Motiu de l’obra:
Rasa telecomunicacions
Promotor / Propietari:
Vodafone / Ajuntament de Barcelona
Tipus d’intervenció:
Control. Excavació
Adjudicació:
Còdex, Arqueologia i Patrimoni, SCCL.
(Direcció: Daniel Alcubierre Gómez)

CARRER DE CAN BRUIXA, 4-24
CARRER DE JOAN GÜELL
CARRER DE GALILEU

CARRER D’ESPRONCEDA
CARRER DEL CLOT
RONDA DE SANT MARTÍ
CARRER DE JOSEP SOLDEVILA
CARRER DE JAUME BROSSA
CARRER DEL PONT DEL
TREBALL DIGNE
Districte:
Sant Andreu / Sant Martí
Codi MUHBA:
099/10
Motiu de la intervenció:
Construcció accessos a la nova estació de l’AVE
Promotor / Propietari:
UTE Accessos estació de la Sagrera /
Ajuntament de Barcelona
Tipus d’intervenció:
Control. Excavació
Adjudicació:
Còdex, Arqueologia i Patrimoni, SCCL.
(Direcció: Daniel Alcubierre Gómez)
Observacions:
Intervenció en curs. Els resultats del 2010
van ser negatius.

AVINGUDA DE L’ESTATUT
DE CATALUNYA, 43-55
Districte:
Horta-Guinardó
Codi MUHBA:
093/10
Motiu de la intervenció:
Construcció d’Habitatge Social
Promotor / Propietari:
Patronat Municipal de l’Habitatge
de Barcelona SA / Ajuntament de Barcelona

Districte:
Les Corts

Tipus d’intervenció:
Control. Excavació

Codi MUHBA:
011/10

Adjudicació:
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni
arqueològic i històric. (Direcció: José Manuel
Espejo Blanco)

Motiu de l’obra:
Rasa electricitat
Promotor / Propietari:
FECSA-ENDESA / Ajuntament de Barcelona
Tipus d’intervenció:
Control. Excavació
Adjudicació:
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni
arqueològic i històric. (Direcció: Meritxell
Nasarre Solans)

CARRER DEL COMERÇ, 13-17
CARRER DE LA PRINCESA, 50
Districte:
Ciutat Vella
Codi MUHBA:
038/10
Motiu de la intervenció:
Rasa telecomunicacions
Promotor / Propietari:
Vodafone / Ajuntament de Barcelona
Tipus d’intervenció:
Control. Excavació
Adjudicació:
Còdex, Arqueologia i Patrimoni, SCCL.
(Direcció: Alba Tenza Ferrer)

CARRER DE GRAVINA, 9
Districte:
Ciutat Vella
Codi MUHBA:
046/10
Motiu de la intervenció:
Construcció fossat ascensor
Promotor / Propietari:
Comunitat de Propietaris
Tipus d’intervenció:
Control. Excavació
Adjudicació:
Fragments. Arqueologia, estudis i gestió
del patrimoni. (Direcció: Noemí Nebot Pich)

CARRER DE L’HORT DE LA BOMBA, 4
Districte:
Ciutat Vella
Codi MUHBA:
070/10
Motiu de l’obra:
Construcció fossat ascensor
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Promotor / Propietari:
M. José Carrera Salvatierra

Tipus d’intervenció:
Control. Excavació

Tipus d’intervenció:
Control. Excavació

Adjudicació:
Còdex, Arqueologia i Patrimoni, SCCL.
(Direcció: Isabel Pereira Hernández)

Adjudicació:
Arkpadoc. (Direcció: Berta Roca Jiménez)

CARRER DE MENORCA, 25
Nom singular:
Can Cadena
Districte:
Sant Martí
Codi MUHBA:
090/10
Motiu de l’obra:
Projecte de Millora de la Xarxa d’Horts Urbans
Promotor / Propietari:
Medi Ambient-Ajuntament de Barcelona /
Ajuntament de Barcelona
Tipus d’intervenció:
Control. Excavació
Adjudicació:
Actium, Patrimoni cultural SL. (Direcció: David
Prida Trujillo)

Adjudicació:
Còdex, Arqueologia i Patrimoni, SCCL.
(Direcció: Daniel Giner Iranzo)

CARRER DE PETRITXOL, 3

CARRER DE LA SAGRERA, 179-197
CARRER DE ROVIRA I VIRGILI, 3-17
CARRER DE PORTUGAL, 12-62

Districte:
Ciutat Vella

Nom singular:
Parc de la Pegaso

Codi MUHBA:
096/10

Districte:
Sant Andreu

Motiu de l’obra:
Construcció fossat ascensor

Codi MUHBA:
108/10

Promotor / Propietari:
Comunitat de Propietaris

Motiu:
Construcció nova sala d’equipaments del parc

Tipus d’intervenció:
Control. Excavació

Promotor / Propietari:
Medi Ambient- Ajuntament de Barcelona /
Ajuntament de Barcelona

Adjudicació:
Arkpadoc. (Direcció: Marta Maragall Moreno)

CARRER DE PUJADES
CARRER DE PAMPLONA
Nom singular:
Metro Bogatell

Tipus d’intervenció:
Control. Excavació
Adjudicació:
Còdex, Arqueologia i Patrimoni, SCCL.
(Direcció: Emiliano Hinojo García)

CARRER DE MERCADERS, 28

Districte:
Sant Martí

Districte:
Ciutat Vella

Codi MUHBA:
097/10

CARRER DE SANT ANTONI
MARIA CLARET
CARRER DE SANT QUINTÍ
CARRER DEL MAS CASANOVAS

Codi MUHBA:
048/10

Motiu de l’obra:
Reforma Estació metro L4

Nom singular:
Hospital de Sant Pau- Pavelló Administració

Motiu de l’obra:
Construcció fossat ascensor

Promotor / Propietari:
GISA / Ajuntament de Barcelona

Districte:
Horta - Guinardó

Promotor / Propietari:
Comunitat de Propietaris

Tipus d’intervenció:
Mostreig. Control

Codi MUHBA:
073/10

Tipus d’intervenció:
Control. Excavació

Adjudicació:
Còdex, Arqueologia i Patrimoni, SCCL.
(Direcció: Conxita Ferrer Álvarez)

Promotor / Propietari:
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu
i Sant Pau

Adjudicació:
Fragments. Arqueologia, estudis i gestió
del patrimoni. (Direcció: Adriana Vilardell
Fernández)

PLA DE PALAU, 9
Districte:
Ciutat Vella
Codi MUHBA:
017/10
Motiu de l’obra:
Clavegueró
Promotor / Propietari:
Comunitat de propietaris / Ajuntament
de Barcelona
Tipus d’intervenció:
Control. Excavació
Adjudicació:
Còdex, Arqueologia i Patrimoni, SCCL.
(Direcció: Isabel Pereira Hernández)

CARRER DE PELAI, 24
Districte:
Ciutat Vella
Codi MUHBA:
033/10
Motiu de l’obra:
Clavegueró
Promotor/ Propietari:
Comunitat de propietaris / Ajuntament
de Barcelona
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CARRER D’EN QUINTANA, 9-11
CARRER DE FERRAN, 12-13
Districte:
Ciutat Vella
Codi MUHBA:
023/10
Motiu de l’obra:
Rasa telecomunicacions
Promotor / Propietari:
Telefónica / Ajuntament de Barcelona
Tipus d’intervenció:
Control. Excavació

Tipus d’intervenció:
Control. Excavació
Adjudicació:
Arqueociència Serveis culturals, SL. (Direcció:
Karin Harzbecher Spezzia)

PLAÇA DE SANT JOSEP
Nom singular:
Mercat de la Boqueria (parada 738)
Districte:
Ciutat Vella
Codi MUHBA:
005/10

Adjudicació:
Còdex, Arqueologia i Patrimoni, SCCL.
(Direcció: Jordi Ardiaca Rodríguez)

Motiu de l’obra:
Remodelació parada - Construcció de cambra
frigorífica soterrada

PLAÇA DE LA SAGRADA FAMÍLIA

Tipus d’intervenció:
Control. Excavació

Districte:
Eixample
Codi MUHBA:
030/10
Motiu de l’obra:
Rehabilitació de la plaça de la Sagrada Família
Promotor / Propietari:
Moix, Serveis i Obres, SL / Ajuntament
de Barcelona
Tipus d’intervenció:
Control

Promotor/ Propietari:
Pere Boson Gomà / Ajuntament de Barcelona

Adjudicació:
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni
arqueològic i històric. (Direcció: Jordi Plans
Canal)

CARRER DE LA SÈQUIA
CARRER DE LES BASSES DE
SANT PERE, 7
Districte:
Ciutat Vella
Codi MUHBA:
062/10
Motiu de l’obra:
Reforç estructural de l’edifici

VIA LAIETANA, 32-34
PLAÇA D’ANTONI MAURA, 10
Districte:
Ciutat Vella
Codi MUHBA:
056/10
Motiu de l’obra:
Rasa telecomunicacions

Promotor/ Propietari:
Comunitat de propietaris

Promotor / Propietari:
ISOLUX INGENIERIA S.A. / Ajuntament
de Barcelona

Tipus d’intervenció:
Control. Excavació

Tipus d’intervenció:
Control. Excavació

Adjudicació:
Tea, Difusió cultural, SL. (Direcció: Sara Marín
Hernando)

Adjudicació:
Còdex, Arqueologia i Patrimoni, SCCL.
(Direcció: Pere Lluís Artigues Conesa)

CARRER DELS TARONGERS, 2-16
Districte:
Sants – Montjuïc
Codi MUHBA:
094/10
Motiu de l’obra:
Renovació enllumenat
Promotor / Propietari:
Ajuntament de Barcelona
Tipus d’intervenció:
Control. Excavació
Adjudicació:
Griu, Arqueologia i Patrimoni, SL
(Direcció : Jordi Aguelo i Mas)

CARRER DELS TEMPLERS, 14-16
CARRER DE BELLAFILA, 1-3
Districte:
Ciutat Vella
Codi MUHBA:
019/10
Motiu de l’obra:
Rasa electricitat
Promotor/ Propietari:
FECSA-ENDESA / Ajuntament de Barcelona
Tipus d’intervenció:
Control. Excavació
Adjudicació:
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni
arqueològic i històric. (Direcció: Greta
Mustieles Salvador)

TÚNEL DE VALLVIDRERA, C-16 del
PK 1+980 al 5+400
Districte:
Sarrià-Sant Gervasi
Codi MUHBA:
092/10
Motiu de l’obra:
Traçat del desdoblament del Túnel de
Vallvidrera, C-16 del PK1+980 al 5+400
Promotor/ Propietari:
TECNOMA, S.A. / Ajuntament de Barcelona
Tipus d’intervenció:
Prospecció
Adjudicació:
ATICS, SL. Gestió i difusió del patrimoni arqueològic i històric. (Direcció: Daria Calpena Marcos)
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Treballs de
conservació
i restauració

Baluard del migdia.
Foto: Antroni Lajusticia,
Ajuntament de Barcelona.

LAV sector de Sant Andreu

Dades de la
intervenció
Ubicació
LAV Sagrera (espai
delimitat pel Carrer de
Josep Soldevila / Carrer
del Segre / Passatge
de l’Estació / Passeig de
Santa Coloma / Carrer
de Jordi Junoy / Carrer de
Sant Adrià / Passeig
de la Verneda)
Districte
Sant Andreu
Nom singular
LAV sector de
Sant Andreu
Codi MUHBA
106-08
Promotor/Propietari
UTE Sant Andreu /
Ajuntament de Barcelona
Empresa adjudicatària
Còdex, Arqueologia
i Patrimoni, SCCL
Direcció tècnica
Sergio Arroyo Borraz,
Daniel Giner Iranzo,
Francesc Antequera
Devesa
Treballs de conservaciórestauració
Adriano Casagrande
Estat dels treballs
Finalitzats
Fotografia
Adriano Casagrande

Palabras clave: Extracción. Gran formato. Dolium.
Embalaje.

Introducción
Durante la realización de las obras del AVE
en el distrito de Sant Andreu, se han puesto
al descubierto, entre otras, estructuras constructivas pertenecientes a una villa de época
romana.1 En el transcurso de los trabajos de
excavación arqueológica, se ha recuperado
un dolium con su correspondiente tapa, todavía
sellada. La exhumación del dolium se ha realizado en diferentes fases mediante un trabajo
combinado entre restaurador y arqueólogo,
a fin de preservar la pieza y no interferir en
la metodología de excavación utilizada. Este
hecho ha posibilitado recoger toda la información necesaria –estado de conservación,
dimensiones y peso– para proyectar su extracción interfiriendo lo menos posible en el ritmo
de la excavación arqueológica.
Trabajos preliminares
La primera y segunda fase realizadas por los
arqueólogos han consistido en la excavación
de la parte superior de la cerámica, su apertura,
retirado de la tapa y vaciado del interior hasta
encontrar los primeros objetos contenidos en
el dolium. Es en esta fase cuando se aprecian
las dimensiones de la cerámica y su estado de
conservación. Se trata de un dolium de dimensiones medias (h: 78cm, Ø máximo: 78cm),
con un peso aproximado de ±120kg, que
presenta un buen estado de conservación
por lo que se refiere a la consistencia material
(pasta cerámica) pero que estructuralmente
se encuentra debilitado debido a la presencia
de tres facturas verticales y dos horizontales.
Excavación, extracción in situ y traslado
La tercera fase del trabajo, llevada a cabo por
el conservador-restaurador, ha consistido en la
realización del proyecto de extracción, con los
objetos encontrados en su interior, para el traslado del dolium al laboratorio de conservación-

1. Sergio Arroyo Borraz, «LAV sector de Sant Andreu», dins de l’Anuari d’Arqueologia i Patrimoni
de Barcelona, 2009, Barcelona, Museu d’Història de Barcelona, 2010, pàg. 146.

restauración. Al elaborar el proyecto, hay que
tener en consideración las dimensiones, el
peso, el estado de conservación de la cerámica,
sobre todo a nivel estructural, y todas las fases
de trabajo sucesivas, que en el caso que nos
ocupa contemplan la microexcavación; la
recuperación de los objetos contenidos en su
interior; la restauración de la propia cerámica
y el almacenamiento final en caso que no se
haya previsto su exposición, ya que el embalaje
realizado para su extracción y traslado también
puede servir como soporte durante estas fases
de trabajo.
Así pues, se cree necesario planificar una caja
de madera multiestrato y material amortiguador (espuma de polietileno y neopreno)
de diferentes tamaños. Este tipo de embalaje
responde a los requisitos esenciales: una estructura que contenga el objeto y lo asegure, que
lo bloquee para que no se mueva en su interior
manteniéndolo en posición vertical tal y como
ha sido encontrado y, al mismo tiempo, que
absorba las fuerzas generadas por los golpes
durante su transporte para que no se transmitan al objeto. De este modo se podrán realizar el traslado y las posteriores manipulaciones
de forma rápida y segura, tanto en el yacimiento como en el laboratorio. La tipología
de caja es la que se utiliza normalmente para
los embalajes de bienes culturales de grandes
dimensiones y peso. Se caracterizan por estar
compuestas por una base de madera multiestrato realizada expresamente para ser trasladada con traspalé, toro o grúa (en este último
caso se colocan primero bragas alrededor de
la caja que serán recogidas por el brazo de la
grúa). Estas cajas están compuestas también
por cuatro paredes verticales asentadas en
la base, en dos de las cuales se fijan interiormente paredes horizontales cortadas según
el perfil del objeto a transportar, evitando así
movimientos en el interior de la caja. Estos
“pisos” horizontales se sitúan a diferentes
niveles haciéndolos coincidir con los puntos
estructuralmente más fuertes del objeto y
colocando material de amortiguación entre
éste y la madera. La caja se concluye con la
tapa superior que cierra el conjunto a la vez
que le da rigidez y fuerza a la estructura
del embalaje.
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ablandando la tierra que cubre los objetos
enterrados con una mezcla de alcohol y agua
desionizada en proporción 2:1 debido a que
la dureza de la tierra podría llegar a romper
las frágiles piezas de hierro que se empiezan
a descubrir. Durante la microexcavación, los
fragmentos que se encuentran sueltos se extraen sin problemas a diferencia de la mayoría
de los objetos que se encuentran pegados
entre sí y también a la superficie interior de
la cerámica, creando un amasijo imposible
de extraer debido a que su tamaño es mayor
que la boca del dolium.

Proceso de extracción del dolium.

La cuarta fase ha sido realizada de nuevo
conjuntamente entre los arqueólogos y un
conservador-restaurador. Mientras los arqueólogos continúan excavando la parte externa
del dolium el conservador-restaurador asegura
la estructura de la cerámica con la ayuda de
bridas tipo Ratchet, colocadas vertical y
horizontalmente, para evitar que durante los
trabajos la pieza se abra.
La quinta fase se realiza cuando la excavación
externa del dolium finaliza. Es entonces cuando
se construye la caja tal y como se ha proyectado
alrededor de la cerámica para reducir al
máximo las manipulaciones.
La sexta fase de los trabajos in situ corresponde
a la carga de la cerámica en el vehículo que la
trasladará hasta el laboratorio de conservaciónrestauración del Servei d’Arqueologia del
Museu d’Història de Barcelona. Para ello se
utilizan una grúa y un toro debido a las condiciones del terreno del yacimiento arqueológico.
Microexcavación y extracción de los objetos
recuperados
Una vez en el laboratorio, se procede a la
microexcavación del interior del dolium en
presencia del arqueólogo encargado de la excavación. Se abre la caja del embalaje quitando
sólo dos paredes, la horizontal superior y una
vertical lateral manteniendo los perfiles horizontales a fin de mantener la fijación y seguridad de la pieza.
Durante el examen preliminar se observa un
gran amasijo de objetos de hierro unidos entre
sí por los productos de corrosión formados
a través del tiempo. Se inicia la excavación
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Los objetos identificables se cortan en el punto
de unión con la broca diamantada en forma
de disco del micromotor; se extraen; se documentan y se numeran. Se continúa este proceso
con ayuda de una linterna y un pequeño espejo
que nos permite controlar todos los puntos
de contacto, hasta que el tamaño de la masa
de hierros se reduce lo suficiente como para
pasar por la boca de la cerámica. Entonces se
extrae finalmente utilizando las hojas sueltas
de una sierra para hierro que, gracias a su
longitud y flexibilidad, permiten el acceso a
los puntos de contacto de la masa férrea con la
cerámica para poder despegarlos, adaptándose
a su superficie curva sin provocar daños.
Presentación de los objetos recuperados
Los objetos recuperados se dividen en dos
grupos diferentes. Un primer grupo lo componen objetos que se han encontrado sueltos
en el interior del dolium: clavos, anillas de
sección circular y círculos –algunos de sección
circular y otros de sección plana, todos de
hierro– además de una lámina de bronce
enrollada y un elemento circular de cerámica.
El segundo grupo lo forma un amasijo de grandes dimensiones constituido por elementos
de hierro unidos entre sí por los productos
de corrosión. En él se pueden reconocer, a
grandes rasgos, una especie de tijeras, clavos,
cercos característicos de los cubos y toneles de
madera, algunos de sección circular y otros
de sección plana, además de un fragmento
de tejido. Para identificar los demás objetos
incluidos en este conjunto, se ha previsto
hacer radiografías que serán de mucha
utilidad para su identificación, su separación
y su conservación-restauración.
Las radiografías, hechas en 2010, serán el
punto de partida para el artículo del Anuario
2011, donde se publicará el tratamiento de
los objetos y una clasificación más detallada.
n

Adriano Casagrande

