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Amb I'aparició d'aquest primer 
volurn, el Museu #Historia de Sabadell 
enceta el que pmmet &ser una Iínia de 
publicacions monografiques que té per 
objediu difondre els resultats de la 
recerques arqueologiques realitzades a i 
la ciutat i al seu entorn. Ara n e i x e ~  
doncs.els "Quaderns d'Arqueologia de Sa. 
badell", una n o n  serie que acaba de 
provar la seva qualitat i que respon a 
una necessitat inajornable, si hom mn- 
sidera el creixent interescientíficque ha 
adquirit I'arqueologia durant els damrs 
anys al conjunt de Catalunya. Ho 
demostra el treball que ara ens ocupa, 
relatiu a la practica recent de I'arqueob 
gia medieval, una nova disciplina queja 
pot considerar-se ben arrelada. 

Bona prova d'aixo es el cas de 
Sabadell, on I'execució d'intemnclons 
slstematiques en ambit urbd ha 
permes als autors o a d'akres arqueb 
legs dur a terrne 31 excavacions O 

seguiments d'obres durant els a n p  
1988-2000, trebails que son la ba 
empírica de la monografia que 
tem. Ara, la sintesi de les dade 
ologiques recuperades és una aprox 
mació original al periode medi 
la ciutat i aporta un registre alt 
que coincideix amb les dades 



mentals conegudes. Fruit d'aquestes 
primeres intervencions sistematiques. 
I'estudi d'una petita part de i'area 
urbana avui confirma I'origen medie- 
val de la vila de Sabadell, i alhora apor- 
ta una nova dimensió fisica al coneixe- 
ment de la seva evolució historica. 

Tot sembia indicar que fou durant 
els anys cinquanta i seixanta del segle 
xi quan va gestar-se la fundació d'a- 
quest nucli,sobre una cruilla decamins 
on va bastir-se una església i on va 
establir-se un mercat a redós seu, com 
ja havia observat la tradició histo- 
riografica. El procés fundacional sem- 
bla remuntar-se a I'any 1054, quan 
Guillem Bernat d'bdena i la seva espo- 
sa Ermengarda compraren a Bernat 
Amat de Rubi el castell d'Arraona per 
50 unces d'or, venedor a qui encoma- 
naven en feu el mateix castell. Poc des- 
prés,el lloc i el mercat de Sant Salvador 
de Sabadell són citats per primera 
vegada en un nou conveni feudal de 
I'any 1064,quan eis bdena encomanen 

I 
el castell d0Arraona a Arbert Bernat: 
aleshores exceptuen el lloc de Sant 
Salvador en concedir al seu feudatari, 
entre altres rendes, la batllia i la justi- 
cia del terme castral; també li conce- 
dien un tergde les mesures i de les Ileu- 
des percebudes al mercat de Sant 
Salvador. Encara en obres I'any 1074, 
resglésia de Sant Salvador fou consa- 
grada I'any 1076 a requeriment dels 
bdena pel bisbe Humbert de 
Barcelona, que va concedir la immuni- 
qat d'un cementiri de 30 passes al vol- 
'tant, concessió que fou ampliada a 40 

passes gracies a una manipulació 
immediata del document de dotació i 
que significava una superficie aproxi- 
mada d'unes 0,4 hectarees de sagrera. 

Fruit de la iniciativa dels Odena, la 
fundació de I'església i del mercat de 
Sant Salvador coincideix amb I'apogeu 
del moviment de la Pau i Treva de Deu 
a Catalunya. quan els decrets conciiiars 
sancionen la protecció juridica de les 
sagreres o cementiris eclesiastics. 
Aquesta protecció especifica va ésser, 
en qualsevol cas, la garantia que va 
permetre la rapida formació d'un nucli 
de cases al voltant de I'església i que 
fou immediatament superat per la 
importancia creixent que va adquirir el 
seu gran mercat, situat fora de la 
sagrera: aixi, I'any i i o i  Pere Guillem 
cita en el seu testament certes cases 
que havia comprat davant de Sant 
Salvador,on un segle més tard s'afirma 
que els bdena havien posse'it un palau; 
finalment, ja d'enga de I'any i i i3  hi ha 
referencies expiicites que subordinen 
Sant Salvador al Mercadal ("ecclesia 
rancti Solvatoris ipsiur Merchatalis'), 
alhora que la població,en conjunt, pren 
el  nom definitiu de Sabadell. una deno- 
minació que es va difondre arreu amb 
les noves mesures del seu mercat. 

Entre les diverses intervencions 
arqueoiogiques realitzades a Sabadell, 
només aigunes excavacions han acon- 
seguit identificar, puntualment, certes 
estructures que poden atribuir-se amb 
:laredat a la fase inicial de I'establi- 
ment, durant els segles xi i xii. Aixi, 
$una banda,a la plaga de Sant Roc, dins 

I'ambit de la sagrera de Sant Salvador, 
han estat excavats un pou i una sitja. 
amb materials que s'identifiquen com 273 
deixalles domestiques que haurien 
amortitzat aquestes estrudures vers la 
fidel segle xii.Tambe ha estat confirma- 
da I'ocupació inicial del sector del 
Mercadal en una excavació realitzada al 
carrer de la Borriana. on una sitja que 
fou inutilitzada poc més tard de I'any 
1185 havia perforat, previament,el rebli- 
ment d'un gran retall artificial practicat 
a terra. Aquest retall constitueix un 
desguas o abocador que hom relaciona, 
Iogicament, amb les primeres carnisse- 
ries del mercat. atesa la gran quantitat 
de restes de fauna amb signes d'es- 
quarteraments que s'han recuperat al 
farciment de la mateixa fossa. 

Les dades arqueologiques ho con- 
firmen: el desenvolupament d'aquest 
enclavament a I'inici del segle xii ja ha 
depassat I'ambit estricte de I'entorn de 
Sant Salvador i, a partir d'ara. es consti- 
tueix una viia única que aglutina I'ur- 
banisme radial de la sagrera i I'ortogo- 
nai del Mercadal. A hores d'ara. pero, 
les primeres edificacions d'un nou 
nucli urba extens només san percepti- 
bles perla presencia habitual de petits 
grups de sitges, estructures subterri- 
nies que els autors de la sintesi relacio- 
nen amb I'existencia d'habitatges. Aixi, 
s'han localitzat 18 sitges en i o  de les 
intervencions que es distribueixen 
d'un extrem a I'altrede la vila medieval 
-inclosos els ravals-, sitges que foren 
cegades majoritiriament en el decurs 
dels segles xiii i XIV. 



Es durant els darrers segies de I'e- 
dat mitjana.pero. quan la vila i el mer- 

, cat de Sabadell coneixen el seu apogeu 
i quan es doten d'una solida muralla 
perlmetral que devia cloure una super- 
ficie aproximada de 2.6 hectarees, 
segons els autors. De fet, primitiva- 
ment, la vila ja devia disposar d'una 
primera defensa que pot suposar-se s i  
hom considera les referencies docu- 
menta l~ d'una "porta barrera" situada 
a migdia,a propde I'antic hosp1tal.Vers 
la fi del segle xiii i durant el segle xiv. 
pero, es basteixen noves muralles, for- 
tificacions desaparegudes que, ara, 
han proporcionat els resultats més 
notables obtinguts per la practica 
arqueologica. Aixi. les restes de la 
muralla i del seu val1 o fossat s'han 
identiflcat en sis intervencions dife- 
rents, estructures que precisen I'exten- 
sió real de la vila en bona part del peri- 
metre original. D'una banda, les exca- 
vacions realitzades al carrer de Gracia i 
a les places de Sant Roc i del Dr. Robert 
han permes coneixer amb forca detall 
les restes conservades als extrems 
meridional i ponentí. D'altra banda. 
s'ha retrobat el flanc oriental de la 
muralla amb les intervencions verifica- 
des al carrer del Dr. Puig, que discorre 
en paral4el al seu traqat; encara resta 
pendent, per4 la localització dels 
extrems nord i nord-oest del recinte. 
Dotades d'un mur gruixut d'un metre 
aproximadament i de bestorres. amb 
un val1 ample de 5-8 metres i 2-3 

metres de fondaria, aquestes muralles 
van cloure la vila de Sabadell Rns ben 

entrada I'epoca moderna. quan es 
reomple sistematicament el fossat o 
quan s'inicia la demolició del mur i se'n 
superen els lirnits. 

L'arqueoiogia de I'arquitedura i 
les indústries tradicionals. especial- 
ment en contextos moderns, també 
ocupen un lioc destacat en aquest tre- 
ball de sintesi, on són objecte d'estudi 
diversos edificis singular5 i alguns 
forns consewats. També s'hi analitza 
detaliadament I'evolució de la cultura 
material de la vila, gracies a les restes 
que s'han recuperat de15 farciments de 
sitges, de vails i de tota mena d'estruc- 
tures amortitzades, mes d'hora o mes 
tard. L'ample venta11 de material5 cera- 
mics medievals aporta tota mena d'o- 
lles i gerres o tupins, de cassoles i cos- 
sis o gibrells, de fogons i paelles o de 
tapadores; destacariem la proliferació 
de grans tapadores, potser emprades a 
les sitges primitives. Al repertori inicial 
de ceramiques comunes aviat s'afegeix 
la terrissa amb vidriat, que esdevé 
majoritaria d'enqa de la baixa edat 
mitjana i que aporta les primeres vai- 
xelles de taula, amb produccions que 
són representades, sovint. per la 
presencia d'exemplars excepcionals. 

No hi ha dubte que amb aquests 
treballs arqueologics s'ha recuperat, en 
conjunt, una part important de la 
memoria petduda de la vila de 
Sabadell a I'edat mitjana. Protegida 
primer per la Pau de Déu i per la Pau 
del Rei o les muralles més tard, la fun- 
dació senyorial del mercat de Sabadell 
fou un precedent directe de les "viles 

noves" o "viles franques" que proliferen 
d'enca del segle xii arreu de Catalunya. 
Ara les noves llums que projecta 
aquesta fundació pionera, creada ex 
novo. converteixen Sabadell en un cas 
exemplar entre les viles mercat catala- 
nes, nous centres economics que prota- 
gonitzen transformacions substanclals 
i que tambéapareixen simultaniament 
al conjunt d'Europa. on encapcalen la 
reestructuració de la societat feudal en 
I'ambit rural. 

Cracles als autors i a tothom per 
haver fet possible I'arqueoiogia urbana 
a Sabadell. Ara no dubtem que aquest 
cas ho mereixia i que és convenient 
potenciar el seu interes. 
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