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INTRODUCCIÓ

Aquesta recerca tracta de la muralla romana de Barcino. “La” muralla,
senzillament, quan basta una ullada al sumari per adonar-se que els extrems
cronològics del marc d’estudi cobreixen les obres que, des de fa més de cinquanta

anys, es defineixen com “primera muralla” o “muralla alt imperial”, i “segona muralla” o
“muralla tardana”.

Barcelona va ser dotada, en el moment de la seva fundació, sota l’imperi d’August,
d’un recinte emmurallat que envoltava completament el reduït espai urbà. Al voltant de
l’últim terç del segle III dC, aquesta muralla va ser reforçada per una segona cortina,
adossada a la primera, que en duplicava el grossor i la proveïa de nombroses torres. Per
tant, des d’un punt de vista estructural, pot ser legítim parlar de “primera” i “segona”
muralla i, quant menys, és una manera directa per sintetitzar el procés de fortificació
urbana durant els primers tres segles de vida de la colònia.

L’ús del singular en el títol del treball, necessita, llavors, un aclariment. No tant
perquè tingui implicacions pràctiques a l’hora de resseguir els continguts - al llarg del
text es manté, com no pot ser d’altra manera, la distinció entre les dues muralles - sinó
perquè condensa un dels plantejaments interpretatius que considero més importants en
l’estudi del recinte fortificat, sobretot si s’examina la seva significació en relació a la
ciutat mateixa.

D’una banda, és imprescindible enfocar l’estudi de les defenses urbanes segons llur
pertinença a la primera o a la segona fase: es tracta d’un requeriment rés necessari per
les característiques mateixes de les dues obres, atès que cadascuna està suficientment
caracteritzada per constituir un monument autònom. De l’altra, i des d’una perspectiva
històrica més amplia, convé sempre tenir present que les dues cortines estan estrictament
relacionades entre elles. Òbviament, des del punt de vista conceptual: la idea de muralla,
encara que canvii segons les èpoques, implica l’adopció d’uns criteris bàsics - es pot
donar preferència a uns o a altres, però difícilment s’exclouran recíprocament - que tenen
conseqüències tangibles sobre la forma del monument. També des del punt de vista
topogràfic, ja que comparteixen gairebé integralment el mateix traçat. I finalment, des
del punt de vista estructural, atès que la segona cortina no només es recolza a la primera,
amb la qual cosa es fon amb ella, sinó que també n’aprofita alguns elements funcionals,
com ara part de les portes o les escales d’accés al pas de ronda.
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És un fet obvi, certament, que no fa falta recordar als arqueòlegs. Però potser no està
de més, per tal de defensar una idea “única” de muralla de cara als lectors no acostumats
a l’estudi de les defenses de Barcino, revisar breument la percepció del monument al llarg
dels segles i esmentar alguns aspectes pràctics del que s’acaba de plantejar.

Durant molt de temps, des del renaixement fins a ben entrat el segle XX, el recinte es
va considerar una obra de concepció unitària. I no - o no sempre - perquè els historiadors
pequessin de ximplesa: en quant la metodologia d’estudi va prescindir del preconceptes
d’ordre antiquari, van ser conscients de què la complexitat arquitectònica del monument
es podia relacionar amb el seu ús fins a època avançada i amb les transformacions
que una estructura mil·lenaria havia patit. Els punts cronològics al voltant dels quals
es desenvolupaven les vàries teories podien estar equivocats, i la interpretació de les
evidències, encara immadura: tanmateix, el mètode basat en l’observació autòptica (com
es veurà, hi van haver deduccions precursores i raonaments estratigràfics ante litteram)
hi portava a reconèixer, objectivament, una dinàmica evolutiva.

A títol d’exemple, s’agafin els plantejaments que s’anaven discutint al segle XIX, quan
l’estudi de la muralla estava vivint una època daurada. Encara que la construcció de la
muralla se situava, de manera genèrica, a l’època romana, la major part de les evidències
visibles s’atribuïa a modificacions d’època visigoda, àrab o comtal.

El fet que avui puguem matisar que el projecte remunta a l’època d’August, i que
la major part de les restes es refereixen a l’aspecte que el recinte va tenir a partir del
Baix Imperi, en lloc que a partir de l’època alt medieval, no és, des d’un punt de vista
epistemològic, tan important com sembla. Es tractava, en última anàlisi, d’una mera
qüestió de recursos metodològics: l’arqueologia, la via per la qual s’hauria arribat a
resultats més ajustats, encara no havia entrat en joc, i l’epigrafia, que fins a un cert
moment va ser l’única disciplina científica a disposició dels historiadors, tot just acabava
de començar-se a fer servir amb cognició de causa en aquest sentit.

Es deixi a banda, per tant, la qüestió de la cronologia absoluta: el que aquí interessa
destacar és que els historiadors van considerar gairebé sempre que la muralla “antiga”
tenia una identitat ben definida, reconeixible, encara que diluïda, en les transformacions
que va patir al llarg d’un nombre indefinit de fases.

La recerca de la cronologia de la muralla va ser un dels punts més discutits al llarg de
l’història dels estudis, a través del qual més s’han vehiculat les inquietuds investigadores.
Cada nou intent de datació desembocava, com és lògic, en una diferent percepció del
monument i, per extensió, de la ciutat. A la meitat del segle XX, el reconeixement de què,
en la conformació del recinte de Barcino, s’hi distingeixen clarament una fase alt imperial
i una fase baix imperial, va constituir una fita d’importància cabdal. D’alguna manera, i
no obstant el fet que van continuar havent-hi opinions divergents, els investigadors havien
acotat un marc cronològic més sòlid del que havien disposat les generacions anteriors.

Les dues fases del recinte apareixien suficientment caracteritzades, des del punt de
vista estructural, perquè a cadascuna se li pogués atribuir una identitat pròpia; a més,
es podien vincular fàcilment a sengles etapes paradigmàtiques del mon romà i de la
vida urbana: la fundació de la colònia i la crisis del segle III. Encara que la datació
de la segona fase, els anys posteriors, vagi ser objecte de replanteigs que avui es poden
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descartar, la seva diferenciació de la primera ja no es va tornar a posar en dubte.
Si l’esquematisme d’aquest binomi constituïa, d’alguna manera, un punt de partida

“estable” per matisar interpretacions de més ampli abast, i per inserir de manera més
adient la muralla de Barcino dins del fenomen de l’emmurallament en època romana,
també va tenir algunes conseqüències menors a nivell local. A partir d’aquest moment,
és innegable que la concepció de la muralla va ser condicionada per la transcendència
d’aquestes dues fases i, en conseqüència, el recinte es va “desdoblar”. Al marge dels
raonaments estrictament arqueològics - cap arqueòleg negaria que la segona fase depèn
de la primera, encara que ambdues es puguin considerar dotades d’identitat pròpia - es
va formar la idea que Barcelona, en època romana, hagués tingut dues diferents muralles.

En realitat, tècnicament la “muralla baix imperial” no deixa de ser un folre - per
quant grandiós - adossat a la primera, una actualització del recinte amb els nous criteris
poliorcètics. Les línies directives, però, ja havien estat establertes, i de manera molt
encertada, tres segles abans, de manera que no és possible interpretar el reforç tardà
sense tenir ben present aquestes últimes.

Es vegin un parell d’exemples pràctics. Anticipant alguns aspectes que seran tractats
detalladament al llarg del treball, el primer tendeix a il·lustrar les implicacions que aquest
plantejament té en l’estudi de la Barcelona romana i medieval; el segon es refereix, més
especificadament, a l’estudi del monument mateix.

A diferència d’una nova muralla, una cortina que ressegueix el traçat antic no modifica
les relacions que el recinte té amb la resta de la ciutat. Si es vol interpretar l’evolució
urbanística de la ciutat al llarg dels segles, està clar que l’expansió urbana va tenir,
al llarg del primer mil·lenni de la seva història, les mateixes limitacions pràctiques. I,
aquestes, no havien estat imposades pel colossal volum de la reforma del segle III, sinó
que havien estat decidides, en forma d’una “subtil” línia de dues metres de grossor, en
l’última dècada del segle I aC. Probablement, l’augment de volum va jugar un paper
fonamental en la perpetuació de la forma de Barcelona, però no en va ser la causa.

D’entrada, per tant, als ulls d’un historiador de l’urbanisme de Barcino i de Barchino-
na, a l’hora de sintetitzar la dinàmica per la qual la ciutat es va haver d’enfrontar amb la
“compressió” determinada per la presència de la muralla romana, el fet que aquest límit
sigui format per dues cortines adossades en lloc que per una única representa, només, un
tecnicisme. L’important és, justament, la presència d’un únic perímetre, en relació al
qual el creixement de la ciutat va reaccionar gairebé com un organisme viu, que aprofita
de l’entorn amb el major estalvi d’esforços possible.

Allò que es ve de plantejar no implica, d’altra banda, que l’obra baix imperial no hagi
tingut cap repercussió sobre el desenvolupament urbà. Sense transcendir l’àmbit romà,
llavors, el mateix concepte de fons es pot visualitzar des d’un segon punt de vista. El
lector ha de saber - es tornarà sobre el tema - que la realització del projecte baix imperial
coincideix amb l’enderroc d’un veritable suburbium que s’havia anat desenvolupant
al voltant del recinte primigeni. S’intentin individualitzar, ara, les causes d’un canvi
urbanístic que es relaciona, en efecte, amb la fase baix imperial de la muralla. L’explicació
més intuïtiva apuntarà a la convergència de dues aspectes: la construcció de la segona
cortina, d’una banda, i un creixement demogràfic de l’època anterior, que havia determinat



20 Introducció

que la ciutat s’expandís extramurs, de l’altra.
Però el primer dels dos factors es pot afinar: seria reductiu acontentar-se amb la

constatació de que la causa immediata i directa de l’amortització del suburbium va ser la
construcció de la cortina i de les torres baix imperials. En última anàlisi, es tracta de la
conseqüència d’haver volgut mantenir un traçat antic - projectat, per cert, amb vista cap
al futur - que per les exigències del segle III no necessitava cap, o gairebé cap, canvi. Hi
ha altres exemples, al llarg de tot l’imperi, on la substitució de les muralles va implicar
un desplaçament del traçat cap a l’interior o cap a l’exterior del recinte primigeni, això
que, segurament, va determinar un canvi més marcat en el patró ocupacional.

En resseguir aquesta línia investigadora, llavors, l’historiador no s’hauria de limitar a
respondre a la pregunta, estrictament arqueològica, de “què va amortitzar el suburbium,
i en què moment?”, sinó que seria molt més profitós enfocar-ne una altra: “què va
determinar que l’agent directe de l’amortització hagi mantingut un patró que, si era vàlid
per l’època anterior, a primera vista no ho sembla pel moment en què la construcció es
du a terme?”1

Com es veu, el plantejament segons el qual Barcino hauria tingut “la” muralla i no
“les” muralles no es pot considerar un sofisma, sinó que reflecteix una concepció - això sí,
resumida i simplificada, com es convé a una introducció - fonamental per l’estudi de la
ciutat romana.

El segon exemple de la transcendència d’aquest plantejament, tal com s’ha anticipat
més amunt, es refereix a l’anàlisi del monument mateix, al marge - a primera vista - de
la seva relació amb la urbs. Barcino va ser una de les poques ciutats que, en època baix
imperial, no sembla haver-se preocupat per dotar-se de portes monòfores. En realitat, el
nostre coneixement de les entrades urbanes permet assegurar-ho només en el cas de dues
d’elles; encara així, i al marge de que, en via hipotètica, la consideració es podria estendre
a les altres dues, representa una peculiaritat. A més dels exemples de les muralles de
nova construcció, on l’adopció de portes monòfores és la norma, a altres llocs de l’imperi,
quan s’aprofitaven les estructures alt imperials, es va procedir al tapiat de les obertures
suplementàries.

Ara bé, de res serveix notar aquesta anomalia si no es posa en relació amb el passat
de la muralla. Resulta, de fet, que les portes urbanes - o per haver estat projectades
segons uns criteris dirigits a optimitzar el control dels accessos, com és el cas de la porta
NO, o, més en general, per tenir dimensions petites - ja satisfeien els criteris buscats,
a molt altres llocs de l’imperi, en època baix imperial, entre els quals es compta una
reducció del llum total de l’entrada. L’anomalia de les portes és, per tant, una herència
de la fase primigènia.

Per cert, s’ha dit que, “a primera vista”, aquest exemple estava dirigit a il·lustrar

1La resposta a aquesta pregunta, tal com s’anirà detallant al llarg del treball, s’ha de recercar en dues
raons: la urgència de les obres del segle III i el fet que, des del començament, el projecte de la muralla
havia estat elaborat segons els criteris que oferien una millor adaptació a la topografia del territori. Entre
aquests criteris, encara que la defensa no fos la prioritat, hi constaven els que determinaven un avantatge
estratègic del qual, en època baix imperial, fou fàcil aprofitar.
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l’unitat del recinte defensiu, “al marge de la seva relació amb la ciutat”. Aquest era
l’objectiu principal, però és obvi que, a partir d’aquí, es pot ampliar el discurs, i tornar
a demostrar la connexió entre la forma urbana, la muralla alt imperial i el reforç baix
imperial. S’acaba de veure que les portes baix imperials eren dotades de tres (porta
NO) o dos (porta SE) accessos perquè, ja en època alt imperial, llur dimensions eren
suficientment petites, sobretot en relació als exemples itàlics, de caràcter monumental,
als quals s’inspiraven; cal afegir que les dimensions de les portes alt imperials, a llur torn,
eren perfectament proporcionades a l’extensió de la ciutat, que era un dels exemples més
petits de tot el món romà. L’últim pas del raonament, llavors, constitueix en reconèixer,
en l’abast reduït del pomerium, la significació mateixa de la ciutat: la historiografia, al
dia d’avui, assumeix que la fundació de Barcino va respondre al desig d’implantar, en un
territori ja romanitzat, un símbol del poder i de l’organització imperial i que, justament
pel seu caire representatiu, no necessitava grans espais.

Que consti que, en aquesta connexió - una vegada més, simplificada per tractar-se
d’un enfoc preliminar - entre la fundació de la ciutat i una característica puntual de l’obra
baix imperial, no s’hi vol reconèixer - o no sòl - una dinàmica determinista ni, pitjor
encara, es pretén negar que ciutat i muralla van sofrir canvis constants al llarg de llurs
primers segles de vida. Els constructors, encara en l’urgència del segle III, haurien pogut
aportar modificacions a les defenses i, quan era imprescindible, com en una ampliació del
recinte cap a la façana marítima, ho van fer. De fet, al llarg del treball es tornarà més
vegades sobre l’evolució del recinte, dins de la qual la construcció del reforç constitueix el
canvi més aparent, però que no arriba, en l’opinió de qui escriu, a conformar una cesura,
a “resetear” l’idea de muralla. El que es volia demostrar, en canvi, és que la ciutat, la
muralla i la seva actualització constitueixen un quadre de referència que ofereix més
possibilitat interpretatives que cadascú dels elements agafat individualment.

Si, en les línies anteriors, s’han apuntat alguns aspectes pel quals, des del punt de
vista de l’historiador, convé considerar les defenses de Barcino com un conjunt unitari, i
conseqüentment mereixedores d’un estudi global, n’hi ha també un altre, potser menys
important des del punt de vista metodològic, que, però, ajuda l’investigador a afinar
la perspectiva històrica. És de suposar, de fet, que aquesta concepció de muralla única
correspongués a la dels mateixos habitants del territori.

No hi ha fonts que ho justifiquin, és cert, però s’en poden extrapolar altres. La muralla
que, a Roma, coneixem amb el nom de “muralla serviana” és, en realitat, el producte
d’una reforma integral d’època republicana, que possiblement recalcava un traçat d’època
reial. Cap a finals del segle III, l’emperador Aurelià va promoure la construcció d’una
muralla que, amb tot el dret, es podia definir “segona”, o “nova”: gairebé doblava el
recorregut (de 11 a 19 Km) i no estava, en absolut, en contacte amb la primera.

Ara bé, l’historiador Flavius Vopiscus es refereix a l’empresa promoguda per l’empe-
rador no com a un projecte totalment nou, sinó com a una “ampliació” de la muralla. La
historiografia interpreta aquest pas com a símptoma del fet que, en la mentalitat dels
romans, les defenses urbanes s’identificaven encara amb els murs d’edat reial i republicana,
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malgrat que aquests estiguessin abandonats des de fa segles, i en gran part desapareguts.2
En el cas de Barcelona, on el traçat va rebre només lleus modificacions al llarg de tota

l’etapa romana, i on la muralla d’August, encara que en estat de conservació dolent, mai
va ser enderrocada, aquesta hipòtesi semblaria poder-se plantejar amb major justificació.
Els barcelonins del segle III, possiblement, continuaven a pensar en “la” muralla, igual
que llur avantpassats itàlics quan la van veure sorgir.

2Sommella, 2007, p. 49.
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Capítol 1

Objectius i metodologia

Encara que el recinte de Barcino sigui una temàtica a la qual sovint s’ha dirigit
l’atenció dels investigadors, les característiques del monument el rendeixen un
àmbit d’estudi en grau de proporcionar material de treball per molt temps encara.

El material d’estudi és ingent, i les seves ramificacions interpretatives es multipliquen, en
els casos menys tractats per la bibliografia, gairebé en progressió geomètrica.1

Ben aviat, en el decurs de la investigació, es va plantejar la disjuntiva entre un estudi
més profunditzat, però limitat des del punt de vista historiogràfic (la tesi hauria pogut
dirigir-se, per exemple, només a la primera fase de la muralla, o només a l’obra tardana),
o de caire general. La segona opció tenia, a seu favor, que hauria permès a l’autor enfocar
la temàtica des d’un punt de vista més interessant, on la interpretació de la muralla, i el
seu esdevenir al llarg dels segles, es fondria amb la interpretació de la ciutat.

D’altra banda, al moment de començar la investigació, algunes problemàtiques
puntuals eren evidents (com un estudi detallat de la primera fase, o la cronologia
de la segona), i qualsevol treball de conjunt hauria hagut de resoldre-les, sota pena, en
el cas contrari, de perjudicar l’objectiu final. Quant menys, la persistència d’aquestes
incògnites no hauria permès afegir res de nou, en aquest marc interpretatiu més ampli, a
les centenars de pàgines ja escrites.

S’ha optat, per tant, per una via mitjana: s’han intentat resoldre les llacunes - això
que, com era d’esperar, ha portat també a l’obertura de noves problemàtiques - sempre
amb la idea fixa segons la qual l’objectiu final era d’obtenir en una visió de conjunt més
completa i més homogènia de les de les quals que es disposava fins ara.

Pot ser que una de les conseqüències d’aquest plantejament sigui una distribució dels
continguts que, a primera vista, no correspon a la que esperaria un lector familiaritzat
amb la muralla de Barcino. En aquest treball, per exemple, la part dedicada a la muralla
primigènia comprèn aproximadament el doble de les pàgines que formen aquella on es
descriu i s’interpreta la reforma baix imperial, quan és ben sabut que el volum de les
evidències tardanes, i la documentació bibliogràfica disponible, són molt superiors a les

1N’és un exemple l’apartat 8.3.1, dedicat a la nova interpretació de la porta de NO.
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del mur d’època d’August.
Atenent-se al pla d’estudi fixat, però, es tractava d’aplicar una proporció inversa

entre el coneixement ja disponible i l’esforç d’investigació, per tal d’equilibrar el quadre
sota el punt de vista d’una interpretació de conjunt. Així, per exemple, l’estudi de la
muralla primigènia havia d’incloure una descripció gairebé “pedra a pedra” de totes les
evidències conegudes (i fins i tot dels elements que, tot i no formar part de les defenses,
hi estan relacionats, com ara els aqüeductes i els desaigües), atès que la menor atenció
crítica que el recinte alt imperial va rebre per part de la historiografia es deia, en gran
part, a la falta d’un registre analític suficientment extens.

En canvi, una descripció detallada del reforç baix imperial hauria sigut, en alguns
casos, redundant respecte al que ja s’ha anat repetint a llarg de les últimes dècades. En
altres casos, un eventual desig d’exhaustivitat hauria hagut d’enfrontar-se amb problemes
d’ordre logístic, atès que la descripció “pedra a pedra” de les cotes superiors, de difícil o
impossible accés, no hauria assolit el grau de fiabilitat i d’homologació necessària per
poder constar en un repertori com aquell que s’ha dedicat a les evidències augustals.2

En aquest cas, llavors, s’ha preferit descartar una descripció analítica completa, i
apuntar a les descripcions puntuals en el marc d’una tractació de conjunt, organitzada per
elements arquitectònics i funcionals. Que consti que, encara que aquest enfoc no preveu
el pas previ, constituït per la descripció en ordre topogràfic, en cap cas l’exposició s’ha
de considerar incompleta, en els límits de les capacitats de l’autor: no s’ha deixat fora
cap aspecte que hagi estat tractat per la bibliografia anterior i, quan ha sigut possible,
s’han inclòs unes quantes observacions inèdites.3

L’esmentada “visió de conjunt més detallada de les de les quals es disposava fins
ara”, de totes maneres, pot semblar un plantejament pretensiós i, en efecte, ho era.
Agafant-ho literalment, hauria pogut estendre’s a aspectes que, en el passat, havien
arribat a constituir un àmbit d’estudi privilegiat, com ara, per citar només un exemple,
un repertori del material arquitectònic englobat en el rebliment de l’obra baix imperial.
Aquest aspecte, en concret, no s’ha tocat per dues raons: en primer lloc, i al marge del
fet que al llarg d’aquest treball s’insisteix sovint sobre el significat de l’aprofitament de
material constructiu en la fase baix imperial, un catàleg detallat d’aquest tipus d’elements,
per quant rellevant per l’estudi de l’urbanisme alt imperial, no hauria aportat cap dada
útil a l’estudi de la muralla en si mateixa. Afortunadament, i aquesta ès la segona raó,
aquesta temàtica ha entrat dins de l’àmbit d’estudi d’una tesi doctoral recent, dedicada
a l’urbanisme alt imperial, que aprofita de les troballes procedents de l’obra del segle III

2A propòsit d’aquest aspecte i d’alguns exemples pràctics, es vegi l’apartat 9.3.2.1.
3Aquesta aparent “desproporció” dels continguts no s’aprecia només en l’organització general de l’obra,

sinó que caracteritza, també, aspectes més puntuals. Per exemple, destaquen les més de cent pàgines
dedicades a la porta de NO en època alt imperial i la menor atenció que s’ha dedicat, proporcionalment,
a la porta del Mar. Les raons s’insereixen exactament en el plantejament esmentat. Mentre la primera
ha necessitat una revisió interpretativa consistent, que al seu torn ha obert tota una sèrie de possibilitat i
hipòtesis noves, la segona, que en passat ja havia donat els seus maldecaps als investigadors, al moment
de redactar aquest treball no presentava, des del punt de vista de l’anàlisi arquitectònica, cap problema
de rellevància.
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per reconstruir les principals característiques de l’arquitectura funerària de la colònia.4

1.1 Síntesi de l’objectiu i pla de l’obra
Resumint, l’objectiu d’aquest treball és d’obtenir una interpretació satisfactòria del

monument, omplint les llacunes que encara el caracteritzen i, a la llum de les dades
recollides, proposar una nova lectura d’alguns aspectes transcendents.

L’exposició està organitzada de la següent manera:
- Una primera part es dedica a uns aspectes de conjunt, comuns a l’estudi de les dues

fases principals en les qual la muralla es va modelar. Es tracta, en detall, del plantejament
metodològic adoptat en el treball (capítol 1), de la història de la investigació (capítol 2) i
de l’anàlisi del traçat del recinte (capítol 3).

- La segona part, dedicada a la fase primigènia del monument, està subdividida en
cinc capítols. El capítol 4 repassa les contribucions de la historiografia a l’estudi de la
primera muralla. No es tracta, pròpiament, d’una segona “història de la investigació”,
sinó que és una “història de la diferenciació de la muralla primigènia” respecte a la més
visible segona fase. Es tracta d’un discurs rés necessari per les modalitats segons les
quals s’ha arribat a percebre el monument, de la mateixa manera que la part dedicada a
la fase baix imperial tindrà, també, una “història de la investigació” relativa a un aspecte
que li és propi, és a dir, la “historiografia de la cronologia”.

En els capítols de 5 a 7 s’hi recullen les observacions, autòptiques o documentals,
relatives a les evidències alt imperials, subdividides per blocs funcionals (cortina, portes
i altres elements en relació més o menys directa amb el recinte). El caràcter d’aquests
capítols vol expressament prescindir de qualsevol interpretació, conformant-se com un
recull de dades brutes, de manera que altres investigadors puguin servir-se’n a l’hora
de treure les pròpies conclusions. Fins i tot, el lector podria dirigir-li l’atenció només
quan vulgui comprovar les dades, de manera puntual, quan aquestes últimes s’esmenten
al capítol de la interpretació, que compta amb nombroses referències creuades.

De fet, al capítol 8, les dades detallades en els capítols anteriors s’organitzen al llarg
d’una exposició coherent i, a la llum de nombroses comparacions amb altres exemples de
muralles alt imperials, es proposa una lectura de conjunt del monument.

- La tercera part està dedicada a la reforma baix imperial, incloent-hi, de manera
tangencial, les escadusseres dades arqueològiques que permeten resseguir-ne la història
fins al segle VI. Per les raons esmentades més amunt, en un sòl capítol, el 9, es condensa
un discurs al qual, per la primera fase de l’obra, se n’han reservat quatre. L’esquema
adoptat és el d’una descripció i interpretació de les restes per elements funcionals, amb
abundant referències a altres exemples de muralles baix imperials.

En canvi, s’ha reservat un capítol sencer (capítol 10) a la qüestió de la cronologia,
atès que aquesta va ser, fins fa poc, una de les problemàtiques més transcendents de

4Garrido Elena, 2011.
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l’estudi de les defenses romanes de Barcelona.
- A continuació es recullen, en el capítol 11, les conclusions a propòsit de la significació

de la muralla de Barcino, subdividides en dues apartats corresponent a les sengles fases
principals que la van caracteritzar.

- Una última part està dedicada a presentar la documentació arqueològica que
acompanya el treball, a la qual es fa referència al llarg de l’exposició: unes taules amb les
mesures dels trams de cortina i de les torres baix imperials, la planimetria, les làmines
de material arqueològic i els llistats d’inventaris.

Cap al final del treball, s’inclouen alguns annexes.
- A l’annex A es recull una sèrie de dibuixos tècnics, anteriors a la redacció del

present treball, que s’han integrat en la elaboració de la planimetria final. Cal que consti
que no es tracta d’una llista exhaustiva: s’hi inclouen només els dibuixos que, si bé
estan caracteritzats per una impostació tècnica, no anaven acompanyats per una vàlida
documentació estratigràfica i, per tant, a vegades poden presentar dubtes interpretatius.

- L’annex B es constituït per una llista dels llocs, normalment ciutats emmurallades,
a les quals s’ha fet referència a l’hora de proposar dades comparatives en el decurs de
la tractació de la muralla de Barcino. Com que, per raons, d’uniformitat, al text s’han
citats per llur noms llatins, l’objectiu del llistat és d’oferir una concordança entre aquests
i les corresponents localitzacions actuals.

- Finalment (annex C), s’inclou un plànol del casc antic de Barcelona i un llistat
de carrers i noms singulars, que ajudaran el lector a localitzar la topografia urbana
esmentada al text.

1.2 Metodologia

1.2.1 Les principals línies investigadores
Des del punt de vista de la línia investigadora adoptada, es poden traçar algunes

simples pautes metodològiques bàsiques. En primer lloc, l’objecte de l’estudi és un
monument barceloní ben concret i, per tant, la investigació ha tingut com prioritat el
buidatge de la documentació que hi fa referència. Aquesta última no només es constituïda
per publicacions o memòries d’excavacions inèdites, sinó també per la documentació menys
estandarditzada, procedent de diaris d’excavació, d’informes i notes soltes recuperades
dins de les institucions museístiques. Val més notar, però, que en aquest últim cas no es
pretén assolir l’exhaustivitat. Encara que la cerca hagi estat intensa i hagi proporcionat
resultats valuosos, no s’exclou - de fet és probable - que algun document d’arxiu hagi
escapat del sedàs. El buidatge d’aquest tipus de documentació s’ha d’enfrontar no només
amb un gran volum de dades - l’utilitat de les quals, d’altra part, és desigual - sinó
també amb les característiques de la seva conservació, distribuïda en més institucions, i
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caracteritzada per diferent graus de precisió en el registre.5
També ha sigut imprescindible un extens treball de camp, on les freqüents visites

autòptiques - no només a les parts del monument d’accés públic, sinó també dins cases
i comerços particulars - han permès confirmar les observacions dels historiadors o de
plantejar noves línies d’investigació. De la mateixa manera, es pot considerar “treball de
camp” la revisió dels inventaris de material moble procedent d’excavacions arqueològiques,
o llur elaboració quan no s’havien arribat a dur a terme amb anterioritat, en la mesura
que aquestes tasques eren necessàries per desenvolupar la investigació.

Es tracta, aquest, d’un punt que mereix una clarificació. La gènesi d’aquest estudi va
ser un treball d’investigació per l’aconseguiment de la suficiència investigadora enfocat,
justament, a la compilació d’inventaris que haurien permès aportar dades útils a establir
una cronologia fefaents pel monument tardà. En aquell temps, al voltant de l’any 2007,
les úniques excavacions en grau de proporcionar aquest tipus de dades eren les que
havien dirigit J. De C. Serra Ràfols i A. Duran i Sanpere una cinquantena d’anys abans.
S’havien dut a terme, és veritat, poques altres excavacions que haurien pogut proporcionar
material datant, com les que van interessar, en la dècada dels 90 del segle XX, els sectors
sud oriental (esmentades als apartats 6.3, 8.6 i 10.2.1.7) i oriental (apartats 5.2.2 i
8.6) del recinte, o la que va interessar la porta de NO l’any 1973 (apartats 6.1 i 8.3.1).
Però aquestes actuacions, que en principi haurien hagut de garantir una millor fiabilitat
estratigràfica, o es van revelar inútils - sota aquest aspecte - per problemes metodològics, o
bé la documentació redactada pels arqueòlegs estava encara en un estat massa embrionari
perquè una anàlisi independent pogués garantir un resultat proporcionat als esforços.

Amb el temps, les coses han canviat. D’una banda, l’Ajuntament ha invertit en la
posta al dia de la documentació;6 de l’altra, gràcies al control arqueològic preventiu,
s’han anat afegint més ocasions en grau de proporcionar dades cronològiques i, el que és
més important, estandarditzades segons els actuals criteris arqueològics.

La revisió de les excavacions antigues i del material moble associat va ser un pas
necessari, sigui per aprofitar plenament del treball de la generació anterior, sigui per
avaluar - i finalment rebutjar-los - alguns plantejaments gestats al començament del
segle XXI. En efecte, en aquella època s’intuïa la importancia que podien tenir les

5S’ha pogut recuperar informació útil en el Centre de Documentació del Servei d’Arqueologia, en
el Museu d’Historia de Barcelona (anteriorment Museu d’Història de la Ciutat), en la seu barcelonina
del Museu Arqueològic de Catalunya, en el Museu Nacional d’Art de Catalunya, en l’Arxiu Històric
de l’Hospital de Sant Pau, en l’Institut d’Estudis Catalans, en el museu Diocesà. L’experiència ha
ensenyat a l’autor, però, que un buidatge metòdic dels fons no era sempre factible i, sovint, el temps
necessari per dur-lo a terme hauria sigut desproporcionat respecte a la vàlua dels resultats que s’en podien
obtenir. A partir d’un cert moment, llavors, en lloc que dur a terme consultes generals, es van executar
consultes específiques, per tal de resoldre les problemàtiques puntuals que s’anaven perfilant. Es tracta,
certament, d’un procedir que deixa marge a un cert sentit d’insatisfacció: tanmateix, s’ha d’enquadrar en
el plantejament expressat més amunt, segon el qual s’havia de gestionar l’esforç investigador segons els
objectius prefixats. Un buidatge metòdic de tota la documentació inèdita i la seva organització haurien
pogut constituir, de fet, l’argument d’un treball a part.

6Com és el cas de l’encàrrec de la redacció d’una “memòria conjunta” de les excavacions dels sector
marítim (Gea, Hernández, 2012).
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excavacions antigues de cara a establir la cronologia del recinte, però, per no disposar
d’un adequat registre arqueològic, la interpretació de les restes podia portar fàcilment a
errors interpretatius.7

En canvi, les noves dades procedents de l’arqueologia preventiva podien permetre
replicar els resultats de les antigues i, atès que les limitacions metodològiques que van
caracteritzar les seves primeres fases es podien considerar superades, haurien necessitat
menys esforç. Tanmateix, una sèrie de consideracions, en part comuns a altres jaciments
arqueològics urbans (es vegin les observacions preliminars de l’apartat 10.2) suggerien
que, en els casos més transcendents, no estigués de més procedir a una avaluació autòptica
dels materials mobles.

Així doncs, els inventaris d’excavació que consten en aquest treball van ser subjecte
a dues nivells d’aprofundiment: els que no comptaven amb una atenció prèvia, s’han
elaborat ex novo: és el cas de la totalitat de les excavacions de Serra Ràfols o, puntualment,
del material procedent de les UEs considerades indicatives en intervencions posteriors.8

En canvi, pel que fa a les intervencions més recents, només es van revisar i dibuixar
les formes i les produccions més significatives entre aquelles que els arqueòlegs ja havien
individualitzat. El plantejament implica, certament, algun risc. En contades ocasions,
s’ha cregut poder matisar o corregir la identificació proposada en els inventaris originals,
això que hauria pogut suggerir la necessitat d’una revisió més profunditzada. Però, d’altra
banda, el fet que s’hagin revisat tots els fragments més significatius, de cara a la datació
d’ambdues fases, i una avaluació estadística sobre l’abundància de material disponible
avui, permet delinear un quadre força coherent i, en teoria, descartar o minimitzar
eventuals errors puntuals.

Normalment, la descripció i, sobretot, la interpretació de les evidències locals va
acompanyada de la referència a altres exemples de monuments, sigui per subratllar la
correspondència amb el cas barceloní, sigui per evidenciar les eventuals peculiaritats
que aquest presenta respecte a una tendència. En aquest tipus de comparacions es
van utilitzar, en primer lloc, les obres d’impostació general, siguin monografies, articles
puntuals o actes de congressos dedicats al fenomen de l’emmurallament que, normalment,
estan dedicats a específiques regions. Ha sigut imprescindible, també, el recurs a la
bibliografia més específica, centrada sobre exemples concrets de monuments. En general,
per les característiques del tema tractat, es va donar preferència, en ambdós casos, a les
regions més properes a Barcino, com les províncies occidentals i, per òbvies raons, la
península itàlica.

7És el cas, en particular, d’una teoria de datació de l’obra tardana al segle V dC (Granados, 1993a;
Járrega Domínguez, 1991). Es tornarà àmpliament sobre el tema a l’apartat 10.2.

8L’esmentada redacció de la memòria conjunta del Pati d’en Llimona no va revisar el material
inventariat pels excavadors. La classificació, per tant, era del tot insuficient en l’òptica dels actuals
coneixements, i les escadusseres formes identificades, així com llur cronologia, s’havia de comprovar
integralment.
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1.2.2 Les eines emprades
Un esment mereix la metodologia d’ordre més tècnic emprada en el decurs del treball.

En primer lloc, a propòsit de les eines utilitzades pel tractament de les dades: quan s’ha
cregut convenient, s’ha fet recurs a la tecnologia informàtica, en forma de bases de dades,
fotogrametria i sistemes de georeferenciació.

En el primer cas, per tal d’organitzar les dades estrictament arqueològiques, fins
i tot s’han creat nous utensilis. Es van escriure dos programes informàtics en grau
d’emmagatzemar i processar les dades en un format orientat especificadament a la
investigació arqueològica, que, transcendint els objectius pels quals van néixer, podrien
ser útils a qualsevol àmbit relacionat amb l’arqueologia de camp.

Figura 1.1: Captures de pantalla dels programaris escrits per homologar i analitzar les dades
arqueològiques. Programari per a la recollida de dades, en la versió d’escriptori (a, b) i per a
dispositius mòbils (c, d), i programari per l’anàlisi estadística (e) (A. Ravotto).

El primer d’ells va ser creat a partir d’una experiència precedent, nascuda per iniciativa
de A. de la Peña i P. de la Peña i presentada, l’any 2011, en el decurs de les “IV Jornadas
de Jovens em Investifaçâo Arqueológica”, a Faro (Portugal). El programari - que en la seva
versió original, tot i ser funcional, no satisfeia les necessitat d’una excavació arqueològica
real - s’ha modificat i ampliat per tal de respondre a les necessitats del present treball i,
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més en general, de l’arqueologia de camp tal com es du a terme a Catalunya (fig. 1.1, a,
b, c, d).9 D’aquesta manera, totes les dades d’interès, com les unitat estratigràfiques, els
inventaris de material moble i la documentació gràfica i fotogràfica, s’han estandarditzat
en un únic format, això que permet una més ràpida consultació i una més fàcil comparació.
El segon programa, escrit ex novo, permet processar les dades recollides pel primer i dur
a terme algunes anàlisi estadístiques específiques (fig. 1.1, e), com aquelles il·lustrades,
aquí, a l’apartat 9.5.

Pel que fa a la fotogrametria10 i al redreçament fotogràfic,11 han sigut imprescindibles
en el cas d’elaborar nova planimetria, quan els elements a dibuixar eren massa grans
perquè una sola persona pogués aixecar una documentació gràfica en poc temps, o en el
cas de evidències ja no visibles, de les quals només queda documentació fotogràfica. Un
cas a part és representat per la reconstrucció tridimensional d’una inscripció (fig. 6.11),
com a pas previ per a un ulterior tractament amb altres tecnologies.

Finalment, la planimetria tècnica en format digital s’ha combinat amb les tècniques
de referenciació pròpies dels sistemes GIS.12 A més, puntualment, s’ha aprofitat del
processament de dades geogràfiques que aquests programes ofereixen, com en el cas de
l’elaboració d’un “channel network” dels voltants de Barcelona (fig. 3.10), o en el cas
d’una millor visualització de la inscripció ara esmentada (fig. 8.42).

1.2.3 Els criteris utilitzats en la planimetria
Al marge de les eines utilitzades, mereix un esment la metodologia referent a l’elabo-

ració cartogràfica. L’actualització de la planimetria era un pas indispensable, tant per
homologar en una mateixa visió de conjunt els aixecaments no estrictament arqueològics
com per incloure les dades que es continuen acumulant gràcies a la arqueologia preventiva.

Des del punt de vista metodològic, llavors, s’ha procedit a diferents nivells, segons el
tipus de documentació que podia ser inclosa en la planta final. Des d’un punt de vista
general, d’entrada, cal esmentar que l’assoliment d’una planimetria amb valor absolut i
definitiu, al menys en el context urbà de Barcelona, és impossible fins i tot amb l’ajut
de les tècniques d’aixecament més recents. La tecnologia que més garanties d’exactitud
ofereix és representada pels aixecaments amb GPS, que, només en el cas de disposar de les
eines més acurades, implica només pocs centímetres de variància respecte a les mesures
reals. Seria impossible, d’altra banda, realitzar amb aquesta tècnica un aixecament
complet de les evidències sobreviscudes fins als nostres dies, atès que gran part de la

9L’aplicació d’escriptori ha estat parcialment finançada pel Servei d’Arqueologia de Barcelona, al qual
va l’agraïment de l’autor. En un futur, aquest programari, o part d’ell, podrien constituir una eina útil a
la comunitat arqueològica local.

10S’han utilitzat els programes Photomodeler (Eos Systems Inc) i Python Photogrammetry Toolbox,
desenvolupat per P. Moulon.

11S’ha utilitzat el programa RDF, desenvolupat pel “Laboratorio CIRCE” de l’Universitat IUAV de
Venezia

12S’han utilitzat els programes Qgis i SagaGis.
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muralla queda emmascarada per d’urbanisme actual, que, si bé en manté les formes, en
molts sectors n’impedeix la vista des de l’alt.

En l’elaboració de la planimetria que acompanya aquest treball s’ha decidit agafar
com referència la cartografia municipal, que inclou el parcel·lari, en costant procés
d’actualització. Sobre aquesta base s’han situat totes les altres planimetries, que es poden
agrupar en diferents categories amb característiques pròpies: planimetries arqueològiques,
aixecaments topogràfics antics, límits reconeixibles al parcel·lari i, finalment, aixecaments
actuals amb tècniques més o menys tradicionals.

A continuació, es fan unes breus referències a les problemàtiques de cada una d’aquestes
categories.

1) Planimetries d’excavacions arqueològiques. Encara amb les diferències derivades
de llur pertinença a diferents períodes de l’evolució de la disciplina, es tracta de la
documentació més homogènia i detallada, que sovint representa cada pedra de les
evidències descobertes, i pot anar acompanyada de les corresponents cotes sobre el nivell
del mar. L’adquisició d’aquestes dades va ser un procés laboriós, però senzill des del
punt de vista interpretatiu. El punt més problemàtic es sol presentar, en canvi, a l’hora
d’encaixar aquests fragments en la base cartogràfica.

Els arqueòlegs, en el desenvolupament de llur treball, aixequen les planimetries en
relació a una planta de referència, que pot ser constituïda per un extracte del parcel·lari
i/o per un plànol d’obra. En el primer cas, els límits de l’àrea d’actuació estan representats
per línies senzilles, que no reflecteixen els grossors dels murs edificats, a partir dels quals
els historiadors efectuen les triangulacions. A menys de tractar-se d’una excavació a
l’exterior, on les referències parcel·laries coincideixen amb les línies de façana, el dibuix
arqueològic presentarà llavors un cert grau d’imprecisió, normalment inferior als 50 cm.

La tasca és facilitada en el cas d’utilitzar un plànol d’obra, sempre que aquest inclogui
també els límits parcel·laris i les reals dimensions de les parets mitgeres abans dels canvis
projectats. A vegades, però, aquests plànols són aixecats pels arquitectes des de l’interior
de les mateixes àrees d’actuació i prescindint de les referències del parcel·lari, amb les
consegüents lleus desviacions en l’orientació dels murs i en les proporcions generals que, si
no perjudiquen l’execució de l’obra, es revelen enganyosos a l’hora de projectar-los sobre
un pla general. En aquests casos, l’única manera de restituir les proporcions correctes,
al menys fins a un cert punt, a les referències utilitzades pels arqueòlegs, consisteix
en la georeferenciació del plànol d’obra sobre el parcel·lari, mitjançant tècniques que
distorsionen el dibuix original per tal de que s’adapti millor als límits de referència.

2) Aixecaments topogràfics antics. La planimetria d’alguns sectors es pot restituir
només mitjançant la reproducció dels plànols elaborats abans de l’enderroc de la muralla
o de les més consistents reformes urbanístiques de la casc antic. La qualitat del resultat
final depèn, òbviament, de la precisió del dibuix de partida. A vegades, no només
és necessària una posada a escala, sinó que s’ha de recórrer a les transformacions
geoespacials esmentades unes línies més amunt. En l’elaboració de la planimetria del
present treball, de totes formes, s’ha fet servir només els plànols relatius a l’aixecament
de sectors puntuals, descartant aquells que es refereixen a la totalitat del traçat i que,
inevitablement, comporten una certa dosi d’idealització.

3) Límits parcel·laris en la cartografia municipal. La metodologia seguida pels primers
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arqueòlegs que es van dedicar intensivament a l’estudi de les muralles, segons la qual, en
els casos dels quals no es disposa de cap gravat antic ni de cap planimetria arqueològica,
els límits parcel·laris poden suggerir hipòtesis interpretatives, continua sent vàlida. Si
es vol, però, utilitzar per tal de completar una planimetria detallada, el seu ús és força
limitat, atès que el parcel·lari, sovint, està aixecat en funció de dades aèries, que no
reflecteixen que de manera molt aproximada els límits de les estructures antigues. En el
present treball, la concordança amb els límits parcel·laris s’ha utilitzat només de manera
molt puntual.

4) Aixecaments topogràfics actuals. El servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de
Barcelona, en el marc de l’anomenat “Pla Barcino”, està dedicant particular atenció al
registre topogràfic de les restes de la muralla. Recentment, va encarregar a l’empresa
“Global S.L.” l’aixecament de les parts visibles del recinte.13 Les dades obtingudes són
encara en fase d’elaboració i, malgrat que la disponibilitat demostrada pels tècnics de
l’Ajuntament, que en van proporcionar a l’autor una versió, encara no es poden fer
servir en una planimetria final més que de manera molt puntual.14 En canvi, a títol
comparatiu, s’ha aprofitat d’aquest aixecament a l’hora d’obtenir una sèrie de mides
lineals que consten a les taules 12.1, 12.2, 12.3.

5) Altres fonts. Puntualment, s’ha fet ús de la reconstrucció fotogramètrica. No
s’insisteix, aquí, sobre el seu ús en el cas d’evidències visibles, encara que s’hagin utilitzat,
en aquest cas, tant les restitucions elaborades expressament per aquest treball com
aquelles elaborades per l’Ajuntament.15

S’esmenta, en canvi, un cas atípic, dut a terme sobre evidències arqueològiques ja no
visibles directament. A títol experimental, partint de fotos antigues, s’ha intentat una
reconstrucció fotogramètrica de la planta d’un tram de muralla en el sector del carrer de
la Tapineria (plantes 9, 25), excavat per J. de C. Serra Ràfols l’any 1959 i de les quals no
existia documentació gràfica de detall. Els resultats, encara que limitats des del punt
de vista quantitatiu – només s’ha reconstruït un tram de 11 m – es revelen més que
satisfactoris pel que fa a la precisió de detall i fins i tot a la reconstrucció de les cotes.

13C. Miró i Alaix, 2016.
14S’agraeix, en aquest sentit, a C. Miró (Servei d’Arqueologia), responsable del “Pla Bàrcino”.
15C. Miró i Alaix, 2016, p.30. En aquest segon cas, encara que s’hagin utilitzat per obtenir dades

analítiques, aquest tipus d’aixecaments no consta entre la planimetria arqueològica al final del treball.
Es tracta, de fet, de reconstruccions fotogramètriques en forma d’imatge (imatges “raster”, segons
la terminologia informàtica), que tenen l’aspecte i les característiques numèriques d’una foto. Llur
transformació en un dibuix tècnic convencional (imatge “vectorial”), com els que acompanyen aquest
treball, hauria necessitat una sèrie de conversions, no sempre automatitzades, amb temps incompatibles
respecte als d’aquesta investigació. En canvi, en l’elaboració de la planimetria, de caràcter més puntual,
expressament destinada a entrar en l’estudi, s’han fet servir altres modalitats d’aquesta tècnica, que
permeten obtenir una resultat final homogeni amb la resta de la documentació.
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1.2.4 Un mètode alternatiu per a la numeració de les torres baix im-
perials

En la referència topogràfica als varis sectors de la muralla, sobretot en relació al
reforç baix imperial, la identificació de les torres de manera unívoca es va perfilar, des del
començament d’un enfoc arqueològic, com una necessitat fonamental. Va ser Serra Ràfols
qui, arran de la seva llarga trajectòria en l’estudi directe del monument, va proposar un
mètode encara en ús als nostres dies. A partir de la seva proposta, per tant, les torres es
numeren, en sentit horari, partint de la torre de flanqueig septentrional de la porta de NO,
localitzada a l’actual plaça Nova. Aquest mètode presenta indubtables avantatges per la
seva simplicitat, fins al punt que els arqueòlegs familiaritzats amb la muralla romana
poden situar ràpidament, en el plànol del casc antic, cada tram de muralla mitjançant,
només, la numeració de les torres baix imperials.

Presenta, però, també un punt feble: el nombre de torres, atès l’estat de conservació
del monument, no deixa de ser una aproximació especulativa i, per tant, no hi ha cap
garantia que les identificacions que es fan servir mantinguin la seva validesa amb el
desenvolupament de la investigació. De fet, ja hi va haver canvis en el recompte total:
encara sense referir-se a les estimacions dels autors anteriors, des del començament de
l’estudi arqueològic de la muralla el nombre de torres ha disminuït de 78 a 76 i, en aquest
mateix treball, algunes consideracions portarien a modificar el recompte per enèsima
vegada, amb 77 torres estimades, això que, d’altra banda, no té més garanties de fiabilitat
que les estimacions anteriors (es vegi l’apartat 9.2.3). Això pot crear una certa confusió
- si no pels historiadors locals, pels que no estiguin familiaritzats amb la història de la
investigació del monument - a l’hora de relacionar les observacions dutes a terme en
èpoques diferents.16

En aquest treball, per tant, s’ha adoptat un mètode diferent: cada torre s’identifica,
bàsicament, amb dues xifres: La primera és un numeral romà, relatiu a un dels 15
segments rectilinis i continus (és a dir, no interromputs per les portes urbanes) que
conformen el traçat, comptats a partir del segment que comença a la plaça Nova i
procedint en sentit horari. La segona és un numeral àrab que identifica la torre dins del
segment considerat, segons l’orde que aquesta ocupi, en el tram, sempre en sentit horari.
Per convenció, una torre localitzada en el punt de contacte entre dos segments es compta
com la primera del segment amb numeració més alta.

Per exemple: tal com resulta de la planta 1, la torre de flanqueig septentrional de la
porta NO, identificada per Serra Ràfols amb el número 1, en aquest treball es denomina
I/1 (la primera torre del primer segment); la torre tradicionalment identificada amb el
número 6, que es localitza a l’angle nord del recinte, just on comença un segon tram, es
defineix torre II/1.

D’aquesta manera, es redueixen les possibilitats de que, a mida que es vagin docu-
mentant noves torres, o es descobreixi un excés en l’estimació del total, s’hagi de canviar
la numeració de tots els bastions a partir del punt problemàtic. De fet, en l’hipotètic cas

16Les diferències entre les estimacions dels diferents autors
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en que, per exemple, s’afegeixi una torre al recinte, amb el nou mètode canviarà només
la numeració de les torres següents fins al final del tram en que la nova torre es localitza.
A partir del tram següent, la numeració es mantindria igual.

Des del punt de vista lògic, possiblement és un mètode més efectiu que l’actual. A
primera vista, d’altra banda, pot semblar menys intuïtiu; en realitat, la subdivisió per
trams rectilinis constitueix una ajuda a l’hora de localitzar aproximadament les evidències,
sobretot aquelles situades en els quadrants menys coneguts del recinte. A més, el sistema
es pot perfeccionar ulteriorment, fent precedir al numeral que indica el tram per una
lletra, referida al quadrant urbà que el tram de muralla delimita.

Per exemple, es pensi a una referència, segons la numeració tradicional, a la torre
47; exceptuant els historiadors familiaritzats amb la muralla, és probable que la resta,
abans de situar-se correctament, hagi de recórrer a un plànol de referència. En canvi,
una sigla com C/XI/2, permet, d’entrada, localitzar el tercer quadrant - el de SO - del
recinte; amb una senzilla visualització, fins i tot mental, es pot reconstruir el tram on la
torre es localitza i calcular, aproximadament, on cau la torre objecte de referència.

Tot i així, encara que en aquest treball s’hagi preferit aquest mètode (normalment
sense la indicació del quadrant, que es fa servir només a la planimetria), està clar que, de
moment, representa un obstacle als lectors que ja estiguin acostumats a la numeració
tradicional. Per aquesta raó, tant al text com a les taules analítiques (taules 12.1-12.4),
a la nova definició s’acompanya la vella.



Capítol 2

Història de la investigació

El recinte emmurallat de Barcino està inserit radicalment en l’entramat urbà
de la Barcelona actual. Segons el desenvolupament edilici al llarg de segles, la
imponent estructura s’ha aprofitat, deformat, esfondrat, ocultat o valoritzat, fins

a arribar a conformar un mosaic de situacions diferents que, considerades des d’un punt
de vista global, donen forma a un dels monuments més emblemàtics de tot el conjunt
ciutadà.

Amb tanta constància ha estat present la muralla en l’atenció dels historiadors barce-
lonins, que la llarga tradició d’estudis publicats i la documentació emmagatzemada en les
institucions ofereix una interessant radiografia de l’evolució ideològica i metodològica que
l’arqueologia barcelonina ha anat madurant. Des de l’interès que suscitava en els erudits
locals fa cinc-cents anys fins al capil·lar control d’arqueologia preventiva de l’època actual,
ha constituït un àmbit d’estudi per múltiples disciplines relacionades amb el patrimoni
històric: sobre la muralla s’han format generacions d’epigrafistes, d’historiadors locals,
d’arquitectes, de documentalistes i, finalment, els primers professionals de l’arqueologia.

S’ha de tenir en compte, tanmateix, que la majoria dels autors que es van dedicar a
estudiar el recinte emmurallat de Barcino ho van fer en relació a les restes més aparents,
és a dir, aquelles pertanyents la reforma baix imperial. Només en època relativament
recent - a partir de la meitat del segle XX -la historiografia ha assumit plenament que la
façana interior del recinte - menys visible a causa de l’aglomeració urbana - i la exterior
pertanyen a dues èpoques diferents.

En general, aquesta peculiaritat no compromet una fluida descripció de la història
de la investigació i, en les línies que segueixen, s’apuntaran les principals contribucions
en aquest sentit. Tanmateix, és un aspecte que es profunditzarà en un capítol específic,
més endavant (capítol 4), just abans de començar la descripció analítica de les restes alt
imperials. D’aquesta manera, es creu, el lector podrà contextualitzar millor les restes
descrites en el marc de llur progressiva percepció per part de la bibliografia científica, i
amb la problemàtica que aquest procés va implicar.

37
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2.1 Des del segle XV fins al XVIII: la teoria de l’origen
cartaginès

Assumida la transcendència que el monument va tenir en la formació d’una histo-
riografia local, a partir del quin moment la muralla – s’ha dit, un element simbiòtic
amb la ciutat - va transformar-se en un objecte d’estudis? Barcelona va ser nombrada,
durant mil·lennis, en les cròniques històriques: és difícil establir quan el recinte romà es
va percebre com el testimoni d’una identitat urbana de llarga tradició i, en conseqüència,
es va valoritzar.

Tanmateix, sembla raonable identificar aquest punt d’inflexió amb l’aportació de
Jeroni Pau (Barcelona, c. 1458 - 1497), atès que el seu opuscle titulat Barcino, publicat
l’any 1491, constitueix la primera obra historiogràfica exclusivament dedicada a la ciutat.
La seva transcendència - encara cent anys després constituirà un model per la historiografia
renaixentista - es veu augmentada pel fet d’aplicar un filtre critic a les fonts que utilitza,
entre les quals dona preferència als “priscos auctores et fide dignos”1.

Per la temàtica que s’està tractant, aquí interessa destacar dues mencions de la seva
reconstrucció històrica. La primera està constituïda pel rebuig d’un origen mític de la
ciutat, que, segons una tradició que sembla remuntar al segle XII, hauria estat fundada
per Hèrcules.2 Justament pel fet que aquesta informació no consta en les fonts fidedignes,
l’autor prefereix adherir-se a un altra interpretació, segons la qual, en funció del marc
històric hispànic i basant-se en una suposada explicació etimològica, la ciutat deuria el
seu naixement al general Amílcar Barca.

Si aquí s’esmenta aquesta tesi és perquè, com es veurà a continuació, el suposat origen
cartaginès va condicionar, també, l’estudi de la muralla urbana fins al segle XIX.

El segon punt interessant està representat pel pas on l’autor proporciona la primera
descripció de la muralla urbana: “Pristini oppidi muri, uetustate notabiles, adhuc integri
uidentur paulo editiore parte urbis, cum quatuor duntaxat portis (nunc enim nouem sunt).
In illarum turribus capitis bubuli statuae, dum conderetur urbs, positae fuerunt ad pacis
et imperii uotiua signa.”3 Es tracta d’informacions importants: al segle XV la muralla
primigènia es reconeixia clarament, per l’aspecte antic dels seus paraments, i preveia
quatre portes, cadascuna de les quals estava decorada per un bucrani.

Durant molt de temps, aquestes poques dades foren les úniques de les quals es
disposava, tal com resulta de la descripció de la ciutat antiga que proporciona Florián de
Ocampo (Zamora, c. 1499 - c. 1558), l’any 1543, en el quart llibre de la seva Crónica
general de España,: “dura por este nuestro tiempo, dentro delas añadiduras del pueblo,
la muestra de sus muros antiguos, no muy espaçiosos ni grandes, y (...) tuvieron solas
cuatro puertas al derredor. Y en estos torrejones ò cubos de cada cual dellas unas figuras
labradas à manera de cabeças de buey”.4

1Pau, 1986, Barcino, 2; Vilallonga, 2003.
2Vilallonga, 2003, p. 153-154.
3Pau, 1986, Barcino, 2.
4Ocampo 1553, libro IV, cap. XIIII, fol. CCXXV verso.



2.1. (...) LA TEORIA DE L’ORIGEN CARTAGINÈS 39

Aquestes línies contenen, de totes formes, referències a aspectes sobre el quals s’ha
continuat raonant fins a època relativament recent. En particular, l’esment als bucranis
va donar lloc a una interpretació arqueològica ante litteram del monument barceloní. Als
ulls dels renaixentistes, representaven un element resolutori per atribuir al recinte un
origen antic, contemporani a la fundació de la ciutat encara que aquesta, en funció d’una
errònia interpretació del topònim Barcino, s’atribuís a l’època cartaginesa.

El nombre dels bucranis - quatre, en la versió de Pau i de Ocampo, que el copia
gairebé literalment - també es digne de reflexió, atès que, en la bibliografia posterior,
se n’esmenta només un, en la porta NE. L’autor de Barcino, es pot especular, hauria
pogut extrapolar l’existència d’una escultura, observada a una sola porta, a la resta del
conjunt, justificat, potser, pel simbolisme que atribuïa a la peça. En realitat, sembla poc
probable que Pau, el qual, exceptuant la seva parèntesi romana, va viure gran part de
la seva vida a Barcelona, hauria pogut cometre un error semblant. En el cas de voler
donar-li confiança, llavors, s’haurà de suposar que les altres peces, en el decurs d’un segle,
hagin estat espoliades.

Sigui com sigui, Jeroni Pujades (Barcelona, 1568 - Castelló d’Empúries, 1635), al
voltant de començaments del segle XVII, citant a Pau i Ocampo, només parla d’“una
figura de osamenta ó calavera de cabeza de buey, que vemos puesta en una torre de la
muralla”.5 Al marge d’aquest dubte, s’ha de remarcar que la seva contribució és precursora
pel que fa al rigor metodològic. D’entrada, anteposa a la seva discussió, “para que el
argumento y la solución se entiendan bien”, el primer dibuix tècnic de la muralla (fig. 2.1),
amb el fi de documentar objectivament “qué torre es aquesta, y cómo, y en qué parte de
ella está la cabeza de buey”.6 El detall del dibuix, que continua oferint elements útils a la
investigació dels nostres dies, permet atribuir l’escultura, procedent, probablement, d’un
monument funerari, a la tipologia itàlica, successora del prototip hel·lenístic i freqüent
entre els segles I aC i II dC.7

Segons l’autor, i de manera molt encertada, atès que la peça esculpida conservava
només una part de la decoració de “perfiles” (motllures) i de “gotas y cordones” (gar-
landes) que la completava, el bucrani hauria format part d’una composició més extensa,
reutilitzada posteriorment en la obra. La seva conclusió, basant-se en una avaluació
gairebé estratigràfica del pany de mur, situa la col·locació de la peça en el marc d’una
reforma substancial de la torre per tal d’obrir-hi un portal d’accés.8

Les conclusions d’aquest pas no van resoldre l’error de la pertinença del recinte, i de
la ciutat mateixa, a una hipotètica fase pre-romana, que durant més de dos-cents anys va
constituir la teoria oficial. Tanmateix, l’autor rebutja l’atribució cartaginesa del bucrani,
establint la primera disjunció entre la teoria antiquària i l’evidència documental.

Després de la contribució de Pujades, al llarg dels segles XVII i XVIII la muralla

5Pujades, 1829 [1609], p. 79.
6Pujades, 1829 [1609], p. 79-81.
7Börker, 1994, p. 770-771; en particular, Garrido Elena, 2011, p. 135, proposa una datació del bucrani

esmentat per Pujades, avui perdut, entre les èpoques augustal i Juli-Clàudia.
8És, certament, una interpretació versemblant. Jutjant per l’escut d’armes caironat que està encrostat

en el mateix pany de mur, el reaprofitament de la peça romana podria situar-se a partir del segle XIV.
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Figura 2.1: La torre de flanqueig meridional de la porta
NE (torre IV/1, corresponent a la torre 19 de la numeració
de Serra Ràfols) segons J. Pujades (edició de l’any 1829)
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Figura 2.2: Detall del “pla geodèsic de Barcelo-
na”, aixecat en el segle XVII, on s’aprecien els
límits del recinte romà (Galera, Roca, Tarragó
1982, núm. 31)

no és objecte de cap atenció directa per part del món erudit. Això no obstant, jutjant
pels plànols generals que contemplen la planta del recinte antic, s’ha de deduir que el
coneixement del monument era més aprofundit del que pot semblar per les escadusseres
referències literàries, i que la consciència del seu significat en el entramat urbà era
definitivament arrelada en la societat de l’època9 (fig. 2.2).

Mentrestant, durant el segle XVIII, les recopilacions del material epigràfic romà que
anava apareixent en els curs dels enderrocs del recinte,10 estaven preparant el terreny
a una nova etapa historiogràfica i van fixar els pressuposts pel replanteig de l’atribució
cartaginesa de l’origen de la ciutat. Tot i així, entre el final de la centúria i durant bona
part del segle XIX, la qüestió de l’origen de la muralla de Barcino continua sent discutida,
i les opinions trencadores amb la tradició, com la de J. F. de Masdéu, no es van acceptar
de manera immediata. 11

9En les pàgines següents s’esmenten una sèrie d’aixecaments topogràfics elaborats per enginyers i
arquitectes, que, a bon dret, conformen una part cabdal de la història de la investigació de la muralla.
Exceptuant, però, el detall del pla geodèsic presentat en la fig. 2.2, es prefereix reservar la reproducció
dels dibuixos pel capítol 3 del present treball, sota l’apartat dedicat al “reconeixement del traçat” (apartat
3.1). És allí, es creu, on el lector aprofitarà millor la significació dels plànols antics.

10Villanueva, 1851, p. 280-283.
11Més detalls sobre les posicions dels diferents historiadors d’aquesta època – que en general no aporten

res de nou pel que aquí interessa - es troben en Balil, 1961, p. 20-21.
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2.2 El ferment del segle XIX
De totes maneres, el segle XIX marca un canvi radical en la línia d’investigació:

l’estudi de la muralla ja no es basa sobre l’adaptació de les escadusseres evidències
sobreviscudes a la teoria tradicional, sinó que es comença estirar del fil de les primeres,
a recompondre el mosaic i a treure conclusions. Una part important d’aquest procés
es va veure facilitada per les contribucions de professionals no directament vinculats
amb l’antiquària, que varen inaugurar els estudis tècnics sobre el monument. L’any
1832 l’arquitecte Francesc Bosch i Ballescà i el futur arquitecte Josep Oriol Mestres
tracen un plànol del Palau Reial Menor, on consta una planta detallada del sector
meridional de la muralla romana; l’any 1834, la Junta de Comerç va encarregar a A.
Celles i Azcona un estudi exhaustiu del monument. La part gràfica, elaborada l’any 1836
per J. Oriol i Bernadet, J. Mestres Gramatxes i J. O. Mestres, constitueix, encara avui,
l’única font documental pel que fa a alguns sectors desapareguts, a alguns alçats i als
detalls arquitectònics dels basaments i de les cornises de la que avui s’identifica amb
l’obra baix imperial. El text de la memòria final de l’estudi és, malauradament, perdut.
Nogensmenys, és molt probable que el seu impacte sobre el coneixement de la muralla
fos equiparable a aquell que va tenir la part gràfica.

Els resultats d’aquest “brou de cultiu”, favorable a la investigació històrica i arqueolò-
gica de la muralla, no van trigar a plasmar-se en una sèrie d’obres que tindran importants
repercussions sobre la historiografia posterior.

Entre elles, destaquen les contribucions d’A. De Bofarull, que es va dedicar a la
muralla en dues ocasions, a distància d’uns trenta anys, i la de A. Pi i Arimon. El primer
planteja un tema que manté la seva validesa, encara que només a nivell conceptual, fins
als nostres dies. Al redactar la Guia-Cicerone de Barcelona, l’autor ja té clar el problema
de la complexitat arquitectònica del monument i de la possibilitat que el seu aspecte sigui
el resultat de més fases constructives.12 En primer lloc, es desfà elegantment de la teoria
cartaginesa: com que trencar amb una tradició sòlidament establerta sempre és un procés
difícil, l’autor opta per no descartar-la a priori, però procura deixar clar que, si aquest
hipotètic recinte fundacional mai va existir, amb tota seguretat no correspon al que va
quedar en obra. Pel que fa a la interpretació d’aquest últim, una sèrie d’observacions
autòptiques, que contemplen aspectes tan actuals com la diferenciació entre diferents
tipus de morter utilitzats en l’obra, li permeten donar-ne una visió que, des del punt de
vista general, resulta precursora. En la seva opinió, els materials romans que les reformes
urbanístiques deixen al descobert s’han de referir a un recinte antic, que va donar forma
al traçat sobreviscut als nostres dies i que només quedaria en obra “hasta cierta altura
indeterminada”. La major part de la muralla visible seria per tant una obra posterior,
possiblement d’època medieval i anterior al segle XII, feta amb material reutilitzat del

12Bofarull, 1855, p. XV-XVII. En la primera edició de l’obra, l’any 1847, editada per la “Imprenta de
Fomento”, ja es fixen les principals línies interpretatives de l’autor. Tanmateix, en l’edició de 1855, a
càrrec de la “Imprenta hispana de V. Castaño”, Bofarull afegeix unes poques frases que profunditzen la
temàtica. La referència bibliogràfica d’aquest apartat reenvia, llavors, a la segona edició.
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recinte primigeni i de monuments funeraris. Encara que la cronologia d’aquesta segona
refacció no sigui encertada, la idea fonamental de les dues fases constructives del recinte es
va veure confirmada cent anys després, amb les primeres excavacions científiques dirigides
per J. De C. Serra Ràfols.

Aquesta nova línia investigadora oberta per Bofarull és desenvolupada ulteriorment
per A. Pi Arimon. L’any 1854, en la seva Barcelona antigua y moderna, en primer lloc
procedeix a una anàlisi detallada dels fragments de recinte conservat: la seva descripció
constitueix, possiblement, el substitut més fidel del text perdut que acompanyava els
aixecaments topogràfics del vintenni anterior i que, de fet, s’inclouen en la obra. A
més, reforça el rebuig de la datació tradicional de la muralla – l’etapa cartaginesa
de la ciutat, d’altra banda, es veu reduïda a “pocos meses”13 - mitjançant l’avaluació
de les característiques del monument mateix, la comparació arquitectònica amb altres
exemples i reflexions d’ordre historiogràfic. A l’hora de proposar una nova datació, segueix
els conceptes de Bofarull, afirmant que l’original muralla romana va ser radicalment
transformada, reaprofitant-ne el material, en una sèrie de reformes d’època visigòtica,
àrab i comtal.14

El problema de l’articulació arquitectònica del monument havia entrat definitivament
en la consciència dels historiadors. El mateix Bofarull, al tractar per segona vegada el la
muralla en una obra de caràcter més general, discerneix també els pisos superiors de les
torres, construïts amb una tècnica edilícia diferents, i l’atribueix a l’època medieval.15

Si les descobertes arqueològiques es conformaven com la nova línia a seguir en
l’estudi de la muralla, el rebuig de la datació cartaginesa, d’altra banda, va implicar la
multiplicació de les especulacions sobre la possible cronologia, que van donar lloc, fins i
tot, a polèmiques que transcendien l’àmbit de difusió acadèmica: a més d’una general
atribució a l’època romana de Pi Arimón i de Bofarull, a qui va el mèrit d’haver plantejat,
per primera vegada, una relació entre la muralla romana i les invasions germàniques del
segle III dC,16 no faltaven propostes alternatives, que abastaven els extrems de la edat
republicana fins a la visigòtica.17 Per exemple, en la problemàtica de la datació de la
muralla va participar l’aparició, l’any 1862, d’un fragment d’una estructura romana, amb
vistosa decoració arquitectònica, englobat dintre la torre que flanquejava la porta urbana
de SE per la seva banda occidental (fig. 2.3). Desconeixent el fet que, en aquest sector,
el traçat de la muralla constitueix una ampliació d’època baix imperial respecte al circuït
original, alguns historiadors van deduir que la presència d’un edifici romà a l’interior de
la muralla invalidava, automàticament, la pertinença d’aquesta última al mateix horitzó
cronològic.18

13Pi i Arimon, 1854, p. 2.
14Pi i Arimon, 1854, p. 319-326.
15Bofarull, 1876.
16Bofarull 1876
17La qüestió de la cronologia va ser discutida, entre A. de Bofarull, H. Sanahuja i F. Fita, en el “Diario

de Barcelona” al llarg de l’any 1876 (Balil, 1961, p. 27).
18Puiggarí, 1862, p. 373; Puiggarí, 1879, p. 40-41. Fins a que, en època recent, aquesta estructura

amortitzada per la reforma baix imperial no va ser interpretada correctament, arran d’una excavació
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Figura 2.3: La façana amb decoració arquitectònica apareguda arran de la demolició d’una torre
en el carrer de Regomir (Puiggarí 1862, làm. abans de p. 373)

2.3 La primera meitat del segle XX: la fi dels estudis eru-
dits i el primer enfoc arqueològic

La qüestió, poc després, va rebre un nou impuls en descobrir-se una inscripció, al
començament del segle XX, que fa referència a la construcció, per part del duumvir C.
Coelius, d’un sistema defensiu urbà. La importància del document, pel que fa als aspectes
cronològics que s’estaven discutint en aquells anys, va ser immediatament percebuda pels
historiadors. No obstant això, la suposada localització de la troballa, en el cementiri
de Montjuïc (es vegi l’apartat 8.3.4.2 per una nova proposta de la procedència), i el fet
que, fins a època recent, la datació del document no va ser establerta amb seguretat, va
determinar que la principal conseqüència de la descoberta fou el naixement de la hipòtesi
segons la qual hauria existit un nucli romà en altura, anterior a la colònia.19

arqueològica al carrer de Regomir, la descoberta va crear, en la tradició historiogràfica, més problemes
que solucions. Es vegi, a pàg. 81, dins l’apartat 4, la interpretació que, durant alguns anys, se’n va donar
en relació a la porta de SE.

19No és aquest el lloc on resumir les contribucions dels diferents autors – a nivell local, destaquen
aquelles de F. Fita i M. R. Berlanga (Fita, 1903a; Fita, 1903b; Berlanga, 1903-1904) - l’interès de les
quals és, majoritàriament, epigràfic. Tanmateix, pels objectius del present treball, cal anticipar un punt
sobre el qual es tornarà més difusament a l’hora d’interpretar les restes: en època recent, ha emergit
un element que podria posar en dubte tant l’any del descobriment com la procedència tradicionalment
atribuïda al document, i que podria situar el context originari, en lloc que en el Montjuïc, en el carrer
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Aliè als problemes historiogràfics que s’estaven discutint, en aquesta època I. Torres
Oriol du a terme un minuciós anàlisi autòptic del recinte.20 Als ulls d’avui, la seva
tractació exclusivament descriptiva, que prescindeix de qualsevol intent interpretatiu,
representa una positiva contra tendència respecte a les aportacions de la acadèmia erudita
que, sovint, havien protagonitzat l’estudi de la muralla en les últimes dècades.21

La muralla va constar, òbviament, en l’obra mestra de Puig i Cadafalch, que es
limita a recopilar alguns dels plànols més significatius de la centúria anterior, 22 i, de
manera molt més transcendent, en la de Carreras Candi, publicada al voltant de l’any
1917.23 Individuar un hiatus en la història de la investigació és arriscat, sobretot perquè
l’avaluació pot ser condicionada per criteris subjectius: tot i així, és fàcil veure l’obra
de Carreras Candi com el final de l’etapa enciclopèdica de l’estudi de la muralla. La
recopilació de tot el material del qual es disposava fins al moment a propòsit del recinte
de Barcelona, constitueix, per dir-ho amb paraules de A. Balil, un “arsenal de dades i
documents” que proveirà les noves generacions fins al dia d’avui.24

Poc després, en efecte, la investigació va adoptar un plantejament del qual, tot i que
amb nombroses actualitzacions, als nostres dies encara es manté la impostació principal.
En aquest període, a més, nous trams del recinte podien ser objecte d’estudi arran de
l’obertura de la via Laietana, en el primer decenni del segle XX. Malgrat que l’empresa
no va anar acompanyada per una adequada documentació de les restes arqueològiques
que es concentraven en l’immediat extraradi de la ciutat romana, les obres van alliberar
el traçat oriental del recinte de les edificacions que se li havien anat adossant al llarg dels
segles.

Per tant, quan I. A. Richmond dirigeix la seva atenció a la muralla de Barcelona –
encara no s’havien distingit els dos recintes -, disposa de suficients elements de judici per
emmarcar-la en una sèrie hispànica de característiques similars i per interpretar-la en la
conjuntura històrica de l’època baix imperial.25

Si Richmond te el mèrit d’haver inserit la muralla de Barcelona en un context geogràfic
d’àmbit provincial, les intervencions conduïdes al llarg de la primera meitat del segle,

Avinyó (IRC IV, p. 129, nota 186).
20Torres Oriol, 1903? - 1908?, p. 43-57.
21L’exemple més evident del la tendència cap a l’enciclopedisme està representat per una suposada

monografia sobre les muralles de Barcelona, publicada de la mà de F. Fita, que en realitat, malgrat
l’exhibició d’una erudició de caire general, no aporta res al coneixement de l’obra (Fita, 1876).

22Puig i Cadafalch, Falguera, Goday i Casals, 1909, p. 148-154. El breu text relatiu a la muralla de
Barcelona es limita a les p. 148-149.

23Carreras Candi, s/a; la informació útil per l’estudi de les defenses de Barcelona es troba dispersa al
llarg de tota l’obra. Una síntesi sobre la muralla, de totes maneres, està continguda en les p. 110-118.

24Balil 1961, p. 28.
25Richmond 1931, p. 86-100.
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concentrades en el sector NE del traçat del recinte26, van permetre a A. Duran i Sanpere
enquadrar el monument en el marc de l’urbanisme propi de la colònia. L’historiador
entra, a més, en qüestions de detall pel que fa als aspectes estructurals de l’obra, dirigint
l’atenció també als fonaments que s’anaven descobrint i reconeixent les dues diferents
fases de la muralla.27

D’una banda, els treballs de Duran i Sanpere, de plantejament arqueològic, havien
permès aclarir les primeres qüestions estratigràfiques i esbrinar la situació d’uns sectors
puntuals; de l’altra, l’any 1958, A. Florensa va publicar un assaig que constitueix una
oportuna integració als estudis del subsòl. El llavors arquitecte conservador de la ciutat
antiga va detallar el traçat de la muralla en el seu conjunt, en funció de les dades
obtingudes d’una sèrie d’operacions d’enderrocament de les construccions que, en època
contemporània, s’havien anat adossant al recinte. L’estudi de la planimetria cadastral,
juntament amb l’observació in situ, li van permetre enregistrar una mena d’estratigrafia
de l’alçat al llarg de tot el tram de muralla conegut fins al moment28.

2.4 La segona meitat del segle XX: l’arqueologia de camp
A partir de 1958, i fins a finals dels anys 60, l’excavació arqueològica de la muralla

va ser desenvolupada principalment per J. de C. Serra Ràfols.29 La proliferació de les
seves intervencions a tots els sectors del recinte el va conduir a proposar un sistema de
referències topogràfiques homogeni - que encara està en ús - en funció de la numeració de
les torres de la muralla, en sentit horari i a partir de la plaça Nova.

El seu apropament a la muralla va començar, el 1958, amb la investigació de la
torre 1 que, anys abans, Duran i Sanpere havia limitat a la part exterior30. A partir
de l’excavació al carrer de la Tapineria, duta a terme entre 1958 i 195931 (fig. 2.4),
Serra Ràfols es va plantejar una línia d’“exploració sistemàtica de la muralla”, que es va
encarregar de desenvolupar al llarg d’una desena d’anys.

26Concretament, es tracta dels sondejos en els soterranis de la casa de l’Ardiaca (plaça Nova), en el
sector de la plaça Berenguer el Gran, en la baixada de la Canonja, en l’edifici de la Pia Almoina (avinguda
de la Catedral) i d’una excavació en extensió a la plaça del Rei. Aquest conjunt d’intervencions es va dur
a terme en un període comprés entre 1921 i 1951 (Duran i Sanpere 1943, p. 56-59; Duran i Sanpere 1945,
p. 23-24; Duran i Sanpere 1969, p. 51-67).

27Duran i Sanpere 1945, p. 23. No obstant, la interpretació correcta d’aquestes restes i llur datació va
requerir una llarga sèrie d’estudis, culminats només al començament dels anys 80 del segle XX. Un resum
de la qüestió es troba a Granados, 1991, p. 171-179. Aquí es vegi l’apartat 4, dedicat a la història del
procès de diferenciació de les dues fases de la muralla.

28Florensa 1958, s/p.
29L’aportació de Sarra Ràfols al coneixement de les muralles ha estat recentment objecte d’un detallat

estudi, que ha permès contextualitzar-la en el marc històric barcelonès de la meitat del segle XX (Riu
2013, p. 166-179).

30Duran i Sanpere 1943, p. 58-59; Serra Ràfols 1964, p. 7-12; Serra Ràfols 1967, p. 132
31Serra Ràfols 1959, p. 129-141. Es van excavar, segons el sistema de identificació de l’arqueòleg, la

torre 8, el tram entre les torres 8 i 9, les torres 9, 11 i parcialment la torre 12. Les torres esmentades
corresponen, segons el sistema identificatiu utilitzat en aquest estudi (es vegi l’apartat 1.2.4), a les torres
II/3, II/4, II/6, III/1.
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Figura 2.4: Visita d’obra a la excavació de la torre II/6 (torre 11
segons la numeració tradicional, carrer de la Tapineria), l’any 1959
(Centre de documentació del Servei d’Arqueologia)

Figura 2.5: Dues pàgines del diari d’excavació de Serra Ràfols,
relatives a l’excavació de la torre 10 (ASR, Prevosti, arxivador 1/4.
Diari 1964/65, p. 116-117; conservat a l’Institut d’Estudis Catalans.)
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Així, les recerques que l’arqueòleg va portar a terme, en graus diferents, als sectors de
les torres que, segons la seva numeració, s’identifiquen amb els números 25 (els anys 195932

i 196433), 26 (1959)34, 23 (1960-61)35, 17 (1962)36, 16 (1963)37, 10 (1964)38, 68 (1966)39,
van proporcionar valuosíssimes dades sobre l’estratigrafia i les característiques estructurals
del recinte.40 Entre els altres resultats, destaquen les aportacions que confirmaven i
ampliaven la qüestió de les dues fases de la muralla, ja apuntada per Duran i Sanpere,
que, en aquest treballs es tractaran més detalladament en el capítol 4.

S’ha de remarcar que els avanços determinats per les investigacions dutes a terme per
Serra Ràfols, a vegades coadjuvat per altres arqueòlegs professionals, com A. M. Adroer
i Tasis, no haurien tingut la transcendència que mereixien si no haguessin comptat,
també, amb un adequat vehicle de difusió. Aquest va ser representat per la revista
“Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad”, publicada des de l’any 1960 a l’any
1980 i promoguda pel director del llavors Museu d’Història de la Ciutat (actual Museu
d’Història de Barcelona), F. Udina i Martorell. Dins les seves pàgines es detallaven,
amb una constància que encara agraeixen els historiadors actuals, les intervencions
arqueològiques dutes a terme a la ciutat en el marc d’un programa ben estructurat de
“campanyes” anuals. Pel que fa a l’estudi de la muralla, aquelles pàgines es revelen un
ajut insubstituïble: no només s’hi publicaven, de manera profunditzada i de la mà dels
mateixos excavadors, les principals excavacions, sinó que, mitjançant les “Cròniques del
Museu” redactades pel mateix director, s’hi feien constar també les intervencions de
menor importància. Fins i tot, puntualment, es van rescatar intervencions antigues que
no havien tingut la possibilitat de donar-se a conèixer, com és el cas de l’esmentada
intervenció, dirigida per Duran i Sanpere, al voltant de l’angle septentrional del recinte.

La constatació del servei que aquesta eina rendia a la comunitat científica va determinar
que, en època relativament recent, a partir de l’any 2005, es tornés a activar, mantenint-ne

32Serra Ràfols 1964, p. 56-57.
33Garrut 1964, p. 129-131. La torre 25 correspon, en aquest treball, a la torre V/2: es vegi l’apartat

1.2.4. Menys segura és la responsabilitat de Serra Ràfols en la prossecució dels treballs de la torre 25,
efectuada a partir de finals d’octubre de 1966: Garrut 1969, p. 114, en les escasses notes relatives a
l’excavació de 1966, no cita expressament el director dels treballs. No obstant això, la participació de
Serra Ràfols és probable ja que l’arqueòleg, el mateix any, s’havia encarregat de la primera part de
la XXVI Campanya Arqueològica del Museu d’Història de la Ciutat, en el marc de la qual s’incloïa
l’excavació de la torre 25.

34Serra Ràfols 1964, p. 59-62: corresponent a la torre V/3
35Udina 1967, p. 7-13, 15-23. Corresponent a la torre IV/5
36Serra Ràfols 1964, p. 41. Garrut 1964, p. 125-126. Corresponent a la torre III/6
37Serra Ràfols 1964, p. 41; Garrut 1964, p. 126-127. Corresponent a la torre III/5
38Garrut 1964, p. 131-132. Corresponent a la torre II/5
39Serra Ràfols, Adroer i Tasis 1967, p. 36-49; Garrut 1969, p. 113-114. Corresponent a la torre XIV/3
40Com aspecte secundari, l’intensa activitat arqueològica desenvolupada per Serra Ràfols va contribuir

a la difusió internacional del monument. Des del punt de vista anecdòtic, es té constància, el 21 de
setembre de 1964, de la visita a excavació de la torre 10 per part d’una delegació composta, entre altres,
per Th. Hauschild, H. Nesselhauf, H. Drerup i W. F. Volbach (ASR, Prevosti, arxivador 1/4. Diari
1964/65, p. 114); més transcendent va ser l’interès de A. H. Weiss, que va dedicar un article de síntesi
sobre els resultats obtinguts per Serra Ràfols (Weiss, 1963; Weiss, 1961).
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els principis fonamentals però amb línies editorials renovades, sota el nom de “Quaderns
d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona”.

Contemporàniament a les primeres experiències d’excavacions a la muralla dutes a
terme per Serra Ràfols, a l’inici de la dècada dels 60, A. Balil es dedica a estudiar el
conjunt monumental, sobretot mitjançant el buidatge de la bibliografia antiga i l’examen
directe de la construcció. La seva obra principal recull sens dubte la documentació
més completa sobre el recinte i pot ser considerada, encara avui en dia, una important
font per a l’estudi. A més, mitjançant la comparació de l’exemple barceloní amb altres
procedents de diverses zones de l’imperi, l’historiador situa el quadre obtingut dins una
major perspectiva històrica.41

Els anys 60 van concloure amb una significativa excavació a la torre 33 (aquí torre
VI/1), el 1967-68, i la concentració de l’atenció en el sector del carrer Sotstinent Navarro:
el 1967 es van continuar les intervencions a la torre 25 (=V/2), ja excavada els anys 1959,
1964 i 1966; el 1969 es va posar al descobert la torre 27 (=V/4); finalment, el 1970, es va
excavar ulteriorment la torre 26 (=V/3), ja investigada en els anys 1959 i 196042.

Les dades recollides al llarg de gairebé 50 anys eren suficients perquè, gracies a l’esforç
de Francisca Pallarès, es distingissin definitivament les dues cortines, situant la primera
en la època augustal, i s’emmarqués el recinte defensiu en el context de la topografia
antiga de Barcino.43 Aquest plantejament interpretatiu va ser profunditzat per la mateixa
historiadora uns anys després44 i perfeccionat per Oriol Granados45 que, a partir d’aquest
moment, va dedicar una atenció especial al vallum barceloní.46

A la dècada dels anys 70 la recerca arqueològica va veure reduir dràsticament el
nombre d’intervencions en la muralla, ja que se’n compta solament una, el 1973: aquesta
va permetre arribar a sondejar els fonaments de la torre de flanqueig meridional de la
porta de NO,47 i aclarir molts aspectes d’aquesta última, mitjançant l’excavació d’un
passadís lateral.48

La rehabilitació i museïtzació del conjunt del Pati d’en Llimona-Carrer de Regomir 7-9,
culminades l’any 2012 amb l’obertura al públic d’un nou tram de muralles i d’estructures

41Balil 1961.
42Verrié et alii 1971, p. 772-777
43Pallarés, 1969. Sobre les contribucions de l’autora, que van marcar una fita en la investigació de la

muralla, es tornarà a l’apartat 4.
44Pallarès 1975.
45Granados 1976a, p. 215-223.
46Entre les publicacions de caire més sintètic, es vegi Granados, 1976b; Granados, 1984; Granados,

1991; Granados, 1993a.
47Torre XV/6, corresponent, segon la numeració en ús en aquells anys, a la torre 76. Es tracta,

probablement, de la torre més perjudicada per l’adopció del mètode d’identificació segons una serie
numèrica consecutiva. Just en aquells anys es va proposar un nou recompte de les torres, que en reduïa
el nombre de 78 a 76, això que va complicar la referència a aquest bastió. En la documentació gràfica de
l’època, per exemple, la torre s’identifica amb ambdós números. Es vegi les fig. A.2 i A.5, on les dues
últimes torres del recinte s’identifiquen amb les sigles “ 77(75)” i “78(76)”.

48Sol Vallés, 1977, p. 83-84; Granados, 1980, p. 425-445; Granados, 1976a, p. 157-171.



50 CAPÍTOL 2. HISTÒRIA DE LA INVESTIGACIÓ

extra-urbanes,49 va implicar una sèrie de campanyes d’excavació, des de l’any 1984 fins
l’any 1997, que, en conjunt, ofereixen una important quantitat de dades relatives a l’accés
de SE a la colònia i de l’urbanisme al seu voltant.50

Aquestes campanyes representen un dels primers exemples de la nova dinàmica que
anava prenent forma en l’arqueologia barcelonesa. A partir dels anys ‘80 del segle XX i fins
als nostres dies, amb l’aplicació capil·lar de la arqueologia “de salvament” o “preventiva”,
es van multiplicar les intervencions a la muralla i a les zones contigües: no obstant això,
sovint, les dades extretes tenen una importància limitada per les mateixes característiques
de l’arqueologia preventiva, que investiga, de manera gairebé quirúrgica, sectors puntuals
afectats per elements de l’urbanisme i dels serveis de manteniment. Tot i així, ben aviat
les noves dades comencen a demostrar llur utilitat quan, juntament a la revisió de les
excavacions antigues o de caràcter no arqueològic, permeten, per exemple, delinear per
primera vegada, i de manera exhaustiva, les característiques de la primera fortificació
urbana.51

Si bé, només en temps recents, els resultats preliminars de les intervencions preventives
s’exposen progressivament en les breus notes contingudes en els Anuaris d’Arqueologia
editats per l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona52, l’aportació de cada
excavació al coneixement del sistema defensiu de Barcino es dedueix plenament de la
consulta de la memòria científica inèdita, redactada pels arqueòlegs i dipositada al Centre
de Documentació del Servei d’Arqueologia de Barcelona i al Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya.

No és el cas, d’altra part, de detallar un llistat exhaustiu d’aquest conjunt d’intervenci-
ons, que només en contades ocasions van rebre una divulgació profunditzada53 i que, en el
present treball, consten en els capítols dedicats a la descripció autòptica de les evidències
arqueològiques. Només per tenir una idea general de l’abast d’aquest tipus d’intervencions,
es poden citar aleshores les intervencions al carrer de l’Arc de Sant Ramon del Call de
199654 i, més recentment, aquella al carrer Lledó55, on es van poder documentar els nivells
d’ús d’època baix imperial; aquelles que van documentar hipotètics elements accessoris a
la muralla, com ara els trams a l’avinguda de la Catedral (localitzat al sector davant del
qual es van bastir, en època baix imperial, les torres I/1-I/4, corresponent a les torres 1-4
de la numeració tradicional) i als carrers de la Palla i Avinyó56, o les característiques de la
muralla mateixa i de les seves immediacions, als carrers Avinyó (torre XI/9, corresponent
a la torre 54 de la numeració tradicional), Sotstinent Navarro (entre les torres IV/3 i

49Montoto, 2012, p. 172-174.
50Malauradament, els resultats van quedar sense la adequada documentació tècnica fins fa poc, quan

es va redactar una memòria conjunta de totes les excavacions al sector (Gea, Hernández, 2012).
51Granados 1984.
52Els Anuaris d’Arqueologia i Patrimoni de Barcelona recullen gairebé totes les intervencions dutes a

terme en el municipi al llarg dels últims anys. Fins ara s’han editat els volums referents als anys de 2008
a 2014.

53Granados 1996-1997, p. 1613-1638.
54Miró i Alaix 2005, p. 59-67.
55Prida 2010, p. 74-77
56Blasco et alii 1993, p. 109-110, Hinojo 2010, Belmonte-Carretero 2008; Belmonte 2008, p. 90-105.
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IV/4, corresponent, en la numeració tradicional, a les 21 i 22) i Regomir,57 a vegades
profunditzant en el coneixement de sectors ja investigats al passat, com és el cas de les
noves intervencions al Pati d’en Llimona, al carrer de la Tapineria (tram entre les torres
II/4 i II/5, corresponents a les núm. 9 i 10 en la numeració tradicional) i a la plaça Nova
(torre XV/6, corresponent a la 76 en la numeració tradicional);58 finalment, mereixen
una menció els controls arqueològics que, tot i tenir una entitat realment minsa i haver
assolit només els nivells superficials, van permetre la comprovació del traçat de la muralla
en el sector menys conegut, aquell de SO.59

Un plantejament diferent respecte a aquell de les intervencions d’urgència, i més
d’acord amb una impostació de recerca a llarg termini, anàloga, per certs aspectes, a
aquella de les campanyes de la segona meitat del segle XX, és representat pel projecte de
valorització del tram de muralla entre les torres V/4 i V/5 (torres 27 i 28 de la numeració
tradicional): després d’haver estat alliberat de les cases adossades,60 l’espai a l’exterior
del recinte ha estat recentment objecte d’unes excavacions arqueològiques que aportaran
sense cap mena de dubte dades de rellevància pel coneixement del recinte de Barcino.61

L’interès erudit d’època renaixentista i la posterior recerca arqueològica, duta a terme
durant gairebé un segle, han generat una enorme quantitat d’informació. L’anàlisi i
l’encreuament d’aquestes dades - gràcies també a noves eines d’investigació com ara la
Carta Arqueològica de Barcelona62, que ha estrenat el 2012 la seva versió en xarxa63 -
permeten reconstruir amb un notable grau de detall les característiques i l’evolució de les
muralles urbanes. L’esforç, sense dubte, ha valgut la pena. Barcelona disposa, avui, d’un
dels exemples de fortificacions millor conservats i més significatius del món romà.

57Vilardell i Fernández, 2006; Espejo Blanco, 2009; Martínez Rodríguez, 2010; Hernández Gasch, 2006b;
Hernández Gasch, 2006a.

58Hernández-Gasch, 2008; Cabañas Anguita, 2011; Cabañas Anguita, Nadal i Roma, 2012; Nebot Pich,
2011; Ravotto, 2012c.

59És el cas de la intervencions en el carrer de la Comtessa de Sobradiel 4 (Rodríguez i Pedret, 1995),
en la Baixada de Sant Miquel (Esqué Ballesta, 2007) i aquella al carrer de Cervantes (Ravotto, 2012b, p.
121).

60Barcelona, 2012, p. 125.
61La intervenció es va emmarcar dins l’anomenat “Pla Barcino”: Ramos, 2012; Ramos, 2015; Ramos,

2016; C. Miró i Alaix, 2013b, p. 198-199; C. Miró i Alaix, 2014.
62C. Miró i Alaix, 2011, p. 228-229; C. Miró i Alaix, 2012, p. 113-127.
63C. Miró i Alaix, 2013a, p. 196-197.
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Capítol 3

El traçat del recinte

La tradició d’estudis ha demostrat, amb arguments sòlids, que la fundació
de la Colonia Iulia Augusta Paterna Faventia Barcino va respondre a criteris
d’estratègia geopolítica del nou imperi d’August que, després del final de la segona

fase de les guerres càntabres, va posar en pràctica una reestructuració del quadrant
nord-oriental de la península. En aquest marc, s’assisteix al desenvolupament de la xarxa
viaria i a la fundació de ciutats com Caesar Augusta i, en efecte, Barcino mateixa.1

La ciutat va ser emplaçada en situació particularment favorable, projectada cap a
la línia de costa i emmarcada, pels costats laterals, en l’espai comprés entre dues rieres
naturals.2 El perímetre de les muralles (planta 1) va ser fixat, en època fundacional, amb
forma de polígon octagonal, amb costats simètrics al llarg de l’eix NO-SE.

Es tracta d’una forma regular, projectada per la fundació d’una ciutat ex novo que,
si més no en un primer moment, trobava cabuda a l’interior d’un perímetre reduït, d’uns
1200 m de llargada, ocupant uns 10,3 hectàrees de superfície. Entre els límits definits per
la muralla, la forma de la ciutat es distribuïa respectant una perfecta ortogonalitat al
llarg dels dos eixos principals.

El traçat de la muralla va patir, amb la reforma del segle III, només un canvi puntual,
relatiu a l’ampliació d’una part de la façana marítima. Les raons d’aquesta modificació,
es veurà en el seu moment (apartat 9.2.3), arrelaven en la necessitat d’incloure dins el
perímetre urbà unes instal·lacions considerades, evidentment, d’una certa importància.
Es tracta, tanmateix, d’una modificació menor (que augmentava la superfície de menys
del 2% respecte a la planta originària) i motivada per una exigència puntual, mentre
que el recorregut establert en època fundacional s’havia plantejat en funció de criteris de
molt més ampli abast, tal com demostra el fet que aquest mateix traçat va continuar
conformant l’esquelet de la ciutat per molts segles encara. En aquest capítol, per tant, en
analitzar les causes que poden haver incidit en la delineació de la forma de la Barcelona
romana, es considera el traçat principal.

1Rodà de Llanza, 2001, p. 22; Rodà de Llanza, 2009, p. 204-205.
2Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2007, p. 604.
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3.1 El reconeixement del traçat
La planimetria que acompanya aquest treball (capítol 13) és només l’última etapa -

no definitiva - d’un llarg camí en el reconeixement del traçat de les muralles. A l’apartat
1.2.3, a l’hora de detallar la metodologia utilitzada en l’elaboració dels dibuixos, s’ha
fet referència a una sèrie de fonts gràfiques i als aspectes tècnics que llur inclusió ha
comportat. Al marge de l’atomització dels dibuixos relatius a la muralla gràcies a la
arqueologia preventiva, des del punt de vista conceptual es pot delinear una breu història
del reconeixement del traçat, assolit mitjançant un progressiu afinament cartogràfic.

El punt de partida és representat pel “Pla geodèsic de Barcelona”, elaborat per
enginyers espanyols en el curs del segle XVII (capítol 2, fig. 2.2). En aquest aixecament,
reproduït constantment (fig. 3.1) i utilitzat com base cartogràfica fins al primer terç
del segle XIX, hi trobem representat el perímetre de la ciutat antiga d’una manera que
s’aproxima notablement a la planta real. No es tracta, de totes formes, d’una representació
real al llarg de tot el perímetre, sinó que inclou una bona dosis de reconstrucció a partir
dels trams coneguts. Per aquesta raó, per exemple, en l’extremitat SE de la planta de la
ciutat romana, les torres de flanqueig de la porta - ambdues encara visibles en aquella
època - es localitzen a l’interior de la cortina. En aquest sector, en realitat, el perímetre
urbà presenta un sortint que trenca la regularitat de la forma general: la paradoxa del
plànol, per tant, sembla poder-se explicar amb el fet que, unint amb un traç hipotètic
els elements sobreviscuts del traçat antic, el límit meridional d’aquest últim va coincidir
amb aquell del cos projectat cap a l’exterior.

Encara que presenti algunes desviacions respecte als aixecaments posteriors, es tracta
d’un dibuix sorprenentment detallat i que, fins i tot, en un tram puntual presenta un
grau de detall major de molts plànols més recents, l’exactitud del qual es va recuperar
només en la segona meitat del segle XX. Es tracta del canvi d’orientació del traçat en
l’extremitat occidental del recinte, localitzada en proximitat de l’actual plaça de Sant
Felip Neri, que, a diferència de les posteriors representacions, que situen en aquest indret
un retrencament, els cartògrafs militars rendeixen amb un sòl angle. Més endavant, a
l’hora de detallar la planimetria actual de les muralles, es tornarà sobre aquest punt.

El plànol començat per A. Cellés i completat per J. O. Bernardet i O. Mestres l’any
1836 representa punt d’inflexió pel que fa a la cartografia de les evidències romanes, per
l’estudi de les quals va constituir una eina de rellevància fins al primer terç del segle XX
(fig. 3.2). Més regular que el model precedent, la característica més destacada consisteix
en la correcta representació de l’apèndix meridional del traçat del recinte i, en general,
una major exactitud en el dibuix de la meitat oriental de la planta.

Si bé encara no corresponen a la versió dels nostres dies, els elements principals
d’aquest sector es representen com trams rectilinis, amb les proporcions correctes. Molt
menys precisa apareix l’altra meitat, per la qual es podia comptar amb un nombre menor
d’evidències conservades. El quadrant sud occidental sofreix, a més, dels errors derivats
de la integració del pla de detall que representava el tram de muralla englobat en el Palau
reial menor, elaborat pocs anys abans per F. Bosch i Ballescà (fig. 3.3). Malgrat que
aquest últim constitueixi una font documental inestimable pel que fa als detalls de l’àrea
representada, avui desapareguts arran de l’enderroc del Palau l’any 1866, des del punt de
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Figura 3.1: Detall d’un plànol inacabat de Barcelona, basat en el pla geodèsic
del segle XVII. Anònim, anys 1740-1760 (Galera, Roca, Tarragó, 1982, núm.
74). Es noti que les torres de flanqueig de la porta de SE resulten a l’interior
del recinte romà.
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Figura 3.2: Plànol aixecat per Cellés, Bernardet i Mestres l’any 1836 (Galera,
Roca, Tarragó, 1982, núm. 125). La paraula “cartaginenses” que consta en el
títol, escrita sobre un raspat, possiblement, de la paraula “romanos” (Galera,
Roca, Tarragó, 1982, p. 337), dóna fe del debat que s’estava desenvolupant en
aquells anys (per aquesta qüestió, vegeu apartat 2.2).
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vista del traçat general presenta una desviació de pocs graus en sentit orari, tal com es
pot apreciar, al dia d’avui, a l’hora d’intentar situar-ho en el parcel·lari urbà mitjançant
tècniques de georeferenciació. Finalment, el plànol del 1836 introdueix l’esmentat error
de l’angle septentrional.

Figura 3.3: Plànol del Palau Reial Menor, aixecat per Bosh i Ballescà
l’any 1832 (Balil, 1961, fig. 12).
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L’etapa següent és representada pel plànol que P. Domenech i Roura va elaborar en
ocasió de l’Exposició Internacional de l’any 1929 (fig. 3.4). La planta, en aquest cas,
ha guanyat simetria en tots els sectors, exceptuant, una vegada més, l’angle nord. Pot
ser que, en part, aquesta regularitat hagi sigut el producte d’una certa idealització de
la forma urbana, sobretot tenint en compte que la meitat occidental continuava sent, a
efectes pràctics, poc coneguda: tanmateix, pot ser considerada la primera versió fidel a la
realitat, fins al punt que les lleus modificacions introduïdes per un expert coneixedor del
fenomen de l’emmurallament com I. A. Richmond, concretament, un perfil lleugerament
corbat pel que fa al costat NE de l’octàgon, i una partició en dos trams diferents, amb
diferència de pocs graus, pel que fa al sector aixamfranat de SE, s’han de considerar un
pitjorament del model.3

A partir d’ara, els plànols arqueològics es multipliquen: Florensa, Serra Ràfols, Balil,
Pallarés, Granados (fig. 3.5, núm. 1-4) n’elaboren versions personalitzades segons els
resultats de les respectives investigacions, siguin de camp o de síntesi. Aquest plànols, de
manera més o menys directa, passen a ser els models de referència per qualsevol estudi de
l’urbanisme romà a Barcelona, tal com resulta de les planimetries que s’anaven elaborant
en el marc de la “institucionalització” de l’arqueologia.4

Exceptuant el plànol de Serra Ràfols, que resulta desfasat per inspirar-se encara, pel
que fa a alguns detalls, en els models de la fase anterior,5 les principals variacions entre la
sèrie de planimetries afecten a la localització i al nombre de les torres baiximperials més
que a la delineació del traçat general. Pel que fa a aquest últim, les diferències semblen
degudes més a les possibilitats tècniques de cada època, que es repercuteixen especialment
en la precisió del parcel·lari utilitzat com base per les planimetries arqueològiques, que a
nous plantejaments interpretatius.

Amb dues excepcions transcendents.
Una, d’àmbit més general, és la proposta de reconstrucció d’un traçat augustal de

forma rectangular, per part de F. Pallarés (fig. 3.5, núm. 3), que posteriorment es va
revelar equivocada. Més endavant, a l’hora d’introduir la descripció de les evidències
pertanyents a la muralla fundacional (a p. 80, en el capítol 4), es tornarà sobre aquest
aspecte.

La segona variació respecte al model establert està representada per la revisió de
l’entrant dibuixat, tradicionalment, en correspondència de l’angle septentrional del recinte,
que A. Balil considera, des d’un punt de vista funcional, innecessària (fig. 3.5, núm. 1).6
Cal notar, de totes formes, que l’autor creu trobar un indici per la supressió d’aquest
punt problemàtic en la localització per part d’A. Florensa, pocs anys abans, d’una torre

3Richmond, 1931, lám. XII.
4Es vegin els plànols, dels anys 1971 i 1985, publicats recentment a C. Miró i Alaix, 2016, p. 29-30
5L’aspecte gràfic, d’altra banda, en l’obra de Serra Ràfols mai va ser a la alçada de les seves aportacions

al coneixement de la muralla. En moltes ocasions, al relatar les seves intervencions - il·lustrades amb
pocs dibuixos que no passen de la qualitat de croquis - l’arqueòleg feia referència a futures publicacions
de dibuixos tècnics detallats que, malauradament, mai van veure la llum.

6Balil, 1961, p. 40.
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Figura 3.4: Presentació de la Barcelona romana en l’Ex-
posició Universal de l’any 1929. (Galera, Roca, Tarragó,
1982, núm. 300)
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Figura 3.5: Planimetries del recinte de Barcino segons diferents autors. 1 - Balil, 1961, fig. 20; 2 -
Serra Ràfols, 1967, p. 131; 3 – Pallarés, 1975, fig. 7; 4 – Granados, 1991; 5 – Puig i Verdaguer,
Rodà de Llanza, 2007, fig. 15; 6- Beltrán de Heredia, 2013, fig. 1.
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sobreviscuda dintre de l’oratori de Sant Felip Neri.7 En realitat, el re-descobriment
d’aquesta torre no va aportar, pel que fa a la definició del traçat, res de nou, atès que ja
constava en els plànols anteriors, just al sud del començament del tram de traçat anòmal.
De fet, aquest sector representa, encara avui, un dels punts més dubtosos en el conjunt
d’un coneixement del traçat que, des del punt de vista general, es pot considerar més
que satisfactori.8 A diferència d’altres partes del recinte enderrocades en antic, no es
disposa de cap representació gràfica de detall, ni les evidències van ser re-descobertes
per l’activitat arqueològica. Nogensmenys, és molt probable que el plànol del segle XVII,
amb els seus límits tècnics, constitueixi la base més segura per la prossecució de la
recerca. El seu aixecament podria ser anterior a l’establiment, en aquest indret, de la
Congregació de l’Oratori de Sant Felip Neri, l’any 1673, i, segurament, ho és respecte a
les ampliacions del conjunt del segle XVIII, entre les quals es conta la construcció de
l’església que, a primera vista, intercepta el probable traçat de la muralla. L’aparició
d’una sèrie d’elements epigràfics i escultòrics al llarg del segle XVIII,9 indicaria, en efecte,
que els treballs varen afectar el recinte romà i van comportar la seva destrucció, almenys
parcial.

Les plantes més recents, molt semblants entre elles, estan representades pels plànols
publicats en el marc d’un estudi de síntesi sobre els dos recintes10 i per les que acompanyen
els més recents estudis d’urbanisme de Barcino.11 El primer conjunt destaca, respecte a
les planimetries arqueològiques anteriors, per una major precisió a l’hora de diferenciar les
parts restituïdes amb documentació arqueològica i documental d’aquelles reconstruïdes
de manera hipotètica. En el segon, que no aporta canvis pel que fa al recinte, es poden
apreciar les relacions del perímetre emmurallat amb l’entramat urbà que circumscriu.

Finalment, cal esmentar que, en temps molt recents, l’Institut de Cultura de l’Ajunta-
ment de Barcelona ha dut a terme, en el marc de l’anomenat “Pla Barcino”, l’aixecament
topogràfic de gran part dels fragments de muralla encara visibles.12

3.2 Significació del traçat
La historiografia ha insistit sobre el fet que l’elecció de la planta del recinte defensiu

s’hauria de posar en relació amb la particular situació de l’emplaçament de la ciutat, que
s’estenia principalment al llarg de la lleu pendent formada dos petits turons. El major,
vorejat per l’actual carrer Paradís, era conegut en època medieval com a mons Taber ;

7Balil, 1961, p. 40. Es tracta de la torre identificada, en aquest treball, amb la sigla XIV/4.
8De fet, els plànols que es feien utilitzar com a base per l’estudi de la ciutat romana, els historiador

locals, encara deu anys després de que Balil proposés la seva versió, continuaven fer servir el model
anterior, tal com resulta, per exemple, del plànol publicat, recentment, a C. Miró i Alaix, 2016, p. 29

9Balil, 1961, p. 93, 97.
10Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2007, fig. 15, 21, 33. El tractament gràfic és de V. Cabral
11La versió més recent d’aquesta planimetria és a Beltrán de Heredia, 2013, fig. 1. El tractament gràfic

és de E. Revilla.
12C. Miró i Alaix, 2016, p. 30. La planimetria ha estat depositada al Centre de Documentació del

Servei d’Arqueologia. Es vegi també, sobre aquest punt, a pàg. 34, dins l’apartat 1.2.3.
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avui en dia té una alçada de 16,9 m s.n.m., encara que en època romana, jutjant per la
cota de la base del podium del temple que hi sorgia, havia de ser al voltant dels 15,5 m
s.n.m.13 El segon, localitzat en l’àrea ocupada actualment per la plaça de Sant Just, té
una alçada, avui en dia, de 15 m s.n.m.

Un altre element que va fer, molt probablement, un paper destacat en la conformació
del recinte urbà, estava representat per la línia de costa que, a jutjar per la presència de
sorres marines en l’estratigrafia de diferents intervencions, s’hauria de localitzar a poca
distància del límit meridional de la ciutat. En aquest sector, a més, els historiadors consi-
deren la possibilitat de la presència d’un port natural, molt probablement condicionat.14

Això justificaria la gran quantitat d’àmfores trobades en la zona del Correu Vell15 i el fet
que la porta urbana que s’obria cap al mar, dotada de torres des de l’època alt imperial
(sobre una nova proposta de datació d’aquesta porta, vegeu a pag. 270, en l’apartat 8.6,
dedicat a la cronologia de la muralla alt imperial), va rebre una monumentalització major
que aquella cap a la muntanya.16

Segons alguns autors, amb un possible port estaria relacionada també l’única variació
del traçat de la muralla baix imperial respecte al del primer recinte, consistent en una
ampliació del sector SE, per tal d’incloure a l’interior del perímetre urbà un edifici públic
d’època Flavia. De fet, atenent a la posició topogràfica d’aquest edifici, propera a la
línia de costa, i a la constatació que va ser estalviat dels enderrocs periurbans que van
precedir la construcció del reforç defensiu baix imperial, una hipòtesi tendeix llavors a
relacionar el conjunt edilici amb les operacions portuàries.17

Finalment, des del punt de vista de la morfologia del territori, pot haver contribuït a
l’elecció de l’emplaçament i a la delineació del traçat de Barcino la xarxa de rieres que
creuaven el pla de Barcelona.

A continuació, s’examinen més detalladament tres aspectes que haurien pogut estar
implicats en l’elecció de l’emplaçament i del perímetre de la nova fundació: el medi
orogràfic, el medi hidrogràfic i la defensa.

3.2.1 El traçat en relació a l’orografia
No hi ha dubte que l’orografia està relacionada amb la forma urbana: pot ser útil,

però, examinar separadament les implicacions d’aquesta relació amb el medi pel que fa a
l’extensió de la planta i pel que fa al perímetre emmurallat que la limitava.

El desig, per part dels constructors, d’abastar la totalitat del relleu proper a la línia
de costa va determinar la forma allargada de la planta que recalca, de fet, l’alineació dels

13Puig i Verdaguer, 2009, p. 4 La cota màxima consta en una placa a l’entrada del Centre Excursionista
de Catalunya, al carrer Paradís.

14Izquierdo, 1997, p. 13-21; Járrega Domínguez, 2011, p. 85-86.
15Beltrán de Heredia, Carreras Monfort, 2011, p. 245.
16Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2010, p. 48.
17Pallarés, 1975, p. 33; Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2010, p. 70. Mar, Garrido, Beltrán Caballero,

2012, p. 94-97, en canvi, identifiquen les estructures com les restes d’una instal·lació termal. Segons els
autors els dos absis que caracteritzaven aquest conjunt conformen “una configuración arquitectónica que
en esta cronología (siglo I dC) solamente puede ser interpretado como parte de una gran sala termal”
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dos turons.18 Segons la concordança amb els patrons clàssics, el forum i, sobretot, el
temple dit “d’August”, es van emplaçar en el lloc més alt, sobre el mons Taber. L’eix més
llarg de l’entramat urbà, que els historiadors coincideixen en identificar amb el decumanus
maximus, travessava el forum i descorria adjacent al front del temple, que d’aquesta
manera es valoritzava des del punt de vista escenogràfic, mentre que la lleugeríssima
davallada entre els dos turons s’aprofità per col·locar-hi el cardo maximus.19

Pel que fa al polígon definit per la muralla, la tradició científica considera que una
planta octagonal hauria “encaixat” millor, respecte a una rectangular, al voltant del
pendent.20 El raonament a la base d’aquesta interpretació respon a criteris lògics i,
possiblement, identifica un aspecte que els enginyers romans van tenir en compte a
l’hora de projectar l’emplaçament de Barcino. En assumir aquesta interpretació, però,
no està de més puntualitzar que la relació amb el relleu no s’ha d’interpretar en el
sentit d’un condicionament físic per part d’aquest, sinó que respon, probablement, a una
racionalització tècnica en el marc d’un projecte dictat per altres prioritats o per altres
condicionants.

Falta, fins ara, una reconstrucció del nivell del sòl, en època augustal i al voltant de
l’àrea urbana, que s’hauria de dur a terme mitjançant el buidatge de les cotes del terreny
verge documentades en les múltiples intervencions d’arqueologia preventiva. Es tractaria,
certament, d’un projecte ambiciós, que proporcionaria informacions rellevant no només
per la qüestió que s’està discutint, sinó per qualsevol investigació de topografia antiga.
Això no obstant, per la gran quantitat de dades que hauria de contemplar, proporcionades
per les centenars d’excavacions - fins i tot aquelles de petita entitat - que van interessar
la superfície de Barcino i els seus voltants, es tracta d’un plantejament, al dia d’avui i en
el marc d’una investigació puntual, inviable.

Tanmateix, alguns investigadors van apropar-se a aquest aspecte. Els treballs dut
a terme per V. Cabral i F. Puig en ocasió del “XI Congrés d’Història de Barcelona
– La ciutat en xarxa”,21 així com els més recents plantejaments adoptats pel Servei
d’Arqueologia,22 representen una interessant aproximació a l’orografia antiga, atès que
s’ha reconstruït un model digital del terreny en funció dels aixecaments topogràfics de la
meitat del segle XIX, amb les cotes que consten el els “quarterons” de Garriga i Roca:
d’aquesta manera, el resultat no hauria de ressentir-se de la transformació del paisatge
determinada pels grans processos d’urbanització i dels anivellaments de l’època més
recent.

18El fet que l’orientació dels eixos ortogonals de Barcino difereixi de pocs graus d’aquella de la
centuriació del pla circumstant, no obstant ambdues s’hagin dut a terme en el mateix marc d’ocupació
territorial i facin servir mòduls vinculats entre ells, ha atret l’atenció dels historiadors abocats en el camp
de l’arqueologia del paisatge. Es vegi una proposta interpretativa en Palet i Martínez, Fiz Fernández,
Orengo, 2009

19Recentment, el temple ha estat objecte d’una nova interpretació, segons la qual la seva orientació
s’hauria de girar de 90 graus respecte a la tradicional (Orengo, Cortés, 2014). Sobre les problemàtiques
que aquesta proposta comporta, es vegi Beltrán de Heredia, 2015, especialment a p. 127 i nota 5

20Granados, 1984, p. 276; Granados, 1991, p. 168.
21Puig i Verdaguer, 2009, p. 5 i fig. 1.
22C. Miró i Alaix, 2016, p. 30.
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Encara que s’hagin disminuït les contaminacions de l’urbanisme modern, no es tracta
d’una reconstrucció absolutament fiable del que havia de ser l’entorn orogràfic en època
romana: per exemple, és de suposar que la mateixa muralla, al llarg dels segles, va actuar
com mur de contenció de qualsevol desplaçament de terra al seu interior. Per tant, no és
fàcil avaluar, en l’evident concordança entre la forma del relleu i el perímetre de la ciutat
romana (planta 2), el grau d’adaptació de la muralla al primer – que segurament s’ha de
considerar com la dinàmica principal - i de la transformació del relleu a causa del recinte.
Malgrat els seus límits, aquest model sembla el més prometedor entre els disponibles i,
per tant, s’ha agafat com base per vàries elaboracions en el present treball (fig. 3.6).23

Figura 3.6: Model digital del terreny, basat en el dibuix publicat a
Puig i Verdaguer, 2009, fig. 1, utilitzat com base per les elaboracions
en aquest treball (A. Ravotto).

Amb aquestes premisses, sembla evident que, als peus dels esmentats relleus, on es
localitzen les extremitats aixamfranades de la forma de Barcino, el terreny es caracteritza
per un pendent molt suau, que no hauria constituït cap obstacle de pes per la tecnologia
romana, en el cas d’haver volgut ampliar la planta del recinte amb una forma més senzilla,
per exemple rectangular (planta 2). De fet, si la planta s’hagués conformat com a un
rectangle, l’execució del projecte no hauria implicat una major complexitat des del punt
de vista tècnic i, en el cas d’haver-la ampliada de manera que es desenvolupés en les
zones més planeres al peu del relleu, hauria fins i tot estat més senzilla. Encara que els
esmentats límits de la reconstrucció orogràfica impedeixin donar valors reals del perfil
orogràfic en època romana, es confronti el perfil del relleu sobre el qual es va bastir

23Els límits del model s’han de tenir en compte: les reconstruccions presentades més avall en el text –
per exemple aquelles a propòsit de la xarxa hidrogràfica – s’han de considerar només orientatives.
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la muralla (fig. 3.7) amb el que resulta de la circumscripció d’un hipotètic perímetre
rectangular i ampliat d’uns 50 metre a cada costat (fig. 3.8): amb un mateix desnivell
entre les cotes màximes i mínimes que s’haurien hagut de salvar, d’uns 4 m, un traçat
més ampli i de planta rectangular s’hauria desenvolupat sobre pendents més regulars i
amb llargs trams en pla.

Figura 3.7: Perfil del terreny on es desenvolupa el traçat real (A. Ravotto).

Figura 3.8: Perfil del terreny on es desenvoluparia un hipotètic traçat ampliat (A.
Ravotto).

Aparentment, per tant, es va descartar a priori la idea d’ampliar la planta urbana des
de la zona elevada, on sorgeixen, segons un model típic, els edificis més representatius,
fins a comprendre una zona planera, que hauria sigut més fàcil d’urbanitzar.24.

La historiografia, en efecte, ja va justificar l’elecció d’una planta reduïda: si, tal com
ha estat plantejat, la fundació de Barcino va ser dictada per la voluntat, per part de
Roma, de “regularitzar” amb el dret colonial la situació jurídica d’una regió el la qual la
població ja residia en centres urbans plenament romanitzats, no hauria necessitat una
gran extensió de terreny.25

Des del punt de vista general, es tracta d’una explicació més que satisfactòria. En
realitat, contextualitza l’adopció d’una planta reduïda, i no la forma de la muralla,

24Segons un plantejament que es va posar en pràctica, per citar un exemple contemporani al de Barcino,
en Nemausus, on la muralla, que es desenvolupava parcialment, per raons defensives, en altura, també
circumscrivia el pla al peu dels relleus (Varène, 1987, p. 19)

25Guitart i Duran, 1987; Rodà de Llanza, 1993, p. 12; Guitart i Duran, 2010, p. 158-159.
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però les conseqüències del primer punt sobre el segon necessiten només una petita
extrapolació. Si la superfície urbanitzable havia estat projectada en funció del mínim
espai necessari pels objectius polítics, l’adopció d’una planta octogonal hauria representat
la manera més econòmica per delimitar-ne la superfície, estalviant la construcció d’uns
100 m suplementaris de muralla que hauria requerit l’adopció d’una planta, per exemple,
rectangular.. L’orografia, tal com s’havia anticipat, va fer un paper fonamental: no
sembla haver tingut un paper condicionant, sinó que hauria estat aprofitada de la millor
manera en relació a les motivacions de la nova fundació.

Els avantatges d’un emplaçament en altura – entre els quals destaca la facilitat de
l’evacuació de les aigües residuals – haurien motivat la localització de la ciutat, mentre
que la racionalització del cost de construcció i de l’esforç tècnic, encara que siguin sengles
aspectes que s’haurien pogut assumir sense cap problemes en el marc d’una fundació
augustal amb evidents finalitats polítiques i propagandístiques, hauria justificat la forma
del recinte. Tot i així, com es veurà a continuació, podrien existir altres factors implicats
en la gestació de la forma urbana.

3.2.2 El traçat en relació a la hidrografia
Un factor determinant, pel que fa a l’elecció de la planta, podria també recercar-se

en l’entorn hidrològic, tant natural com antròpic. Les investigacions sobre la xarxa
hidrogràfica del pla de Barcelona asseguren que, en època romana, als costats dels turons
sobre els quals es va fundar la ciutat descorrien dues rieres: la riera de Collserola o de
Santa Anna a sud oest, el torrent de l’Olla o riera del Merdançar a nord est.

Pel que fa a llur hipotètic traçat, l’existència de lleus variacions entre les diferents
reconstruccions proposades (fig. 3.9), impedeix saber a quina distància passaven respecte
a la ciutat i permet només desenvolupar consideracions d’ordre general.26 A raó de versió
que s’adopti, aquella segons la qual haurien seguit un itinerari més allunyat de la ciutat
o aquella segons la qual, sobretot en el cas del torrent de l’Olla, s’hi haurien apropat
notablement, varien les hipòtesis sobre les relacions de dependència entre la forma de la
muralla i el traçat de les rieres.

En aquest sentit, sense pretendre oferir una versió resolutiva, a partir del model
orogràfic digital esmentat abans es va extrapolar una “xarxa de canals” amb algoritmes
informatitzats d’anàlisi del terreny. La cartografia resultant no representa traçats reals de
la xarxa hidrogràfica antiga, sinó que evidencia els recorreguts al llarg dels quals l’aigua
hauria pogut discórrer en funció de paràmetres com el pendent, l’orientació del relleu i
la captació hidrològica de cada sector del mapa. Representa, per tant, una tendència
orientativa, que es podria veure matisada per dades més directes i de la qual, de totes
maneres, convé tenir compte.

El resultat (fig. 3.10) es presta a múltiples nivells d’interpretació. Per exemple, els
ramals que surten de la ciutat emmurallada podrien ser de gran ajuda a l’hora d’estudiar
el sistema de recollida d’aigües brutes; també, a l’hora de tractar els fossats artificials que

26Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2007, p. 605.
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Figura 3.9: Diferents interpretacions del traçat de les dues rieres que envoltaven la ciutat romana.
1 – Vila, 1977; 2 – Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2007, fig. 16; 3 – Puig i Verdaguer, 2009,
fig. 2.

Figura 3.10: “Channel network” dels voltants de Barcino (A. Ravot-
to).
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envoltaven la ciutat, la cartografia pot ajudar a contextualitzar-los en l’entorn hidrogràfic
natural.

De moment, però, el que aquí interessa és establir un probable traçat per les dues rieres
individualitzades per la tradició historiogràfica, de manera d’avaluar-ne les implicacions
en el traçat de la muralla. Confrontant els resultats de l’elaboració amb les propostes
anteriors, el traçat de la riera sud occidental sembla coincidir, en gran part, amb les
orientacions evidenciades per l’anàlisi digital. No és, aparentment, l’única possibilitat:
per exemple, a l’alçada del límit nord occidental de la ciutat romana, la riera podria
haver-se desviat cap a l’actual Rambla.

Però, amb les dades a la mà i amb els límits metodològics d’aquest plantejament,
el traçat de la riera de Collserola proposat per la tradició dels estudis és versemblant.
Més problemàtica és la qüestió del torrent de l’Olla. En l’elaboració digital, s’aprecia
un feix de traces paral·leles, a l’est de la ciutat, que semblen indicar un recorregut
cap al mar força definit. La localització d’aquest hipotètic traçat – aquest és un punt
important – queda molt més allunyada de la muralla que aquella proposada per P. Vila
el 1977. La seva proposta, que feia discórrer el curs d’aigua gairebé arran del recinte,
resseguint-ne tots els angles, suggeria una estreta relació entre els dos elements. En
canvi, segons l’anàlisi digital (que, es repeteix, només té un valor orientatiu, i encara així
s’ha d’agafar amb precaució), en aquest sector el curs natural de l’aigua tendiria a una
direcció perpendicular respecte al perímetre urbà. Aquesta interpretació no descarta,
òbviament, la presència d’un fossat artificial, del qual recentment s’han detectat les traces
i que podria, fins i tot, treure avantatge d’una connexió natural amb la riera mitjançant
els “canals” perpendiculars. El llit principal, però, s’hauria de recercar més al NE, més
enllà encara d’on l’han imaginat altres autors que, tanmateix, ja l’han desplaçat respecte
al traçat tradicional.

Figura 3.11: Comparació del traçat de les rieres proposat per P. Vila
amb els resultats de l’anàlisi del “channel network” (A. Ravotto).
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A l’hora de treure conclusions, és versemblant que els angles aixamfranats, almenys
els de la meitat nord occidental del perímetre urbà, haurien facilitat l’evacuació de les
aigües torrencials en el cas d’inundacions causades per les rieres.27 Encara que no es pugui
avaluar-ne el risc, basti recordar que al peu de la muralla, en el sector de l’actual plaça
de la Catedral, existia un fossat, sobre el qual es tornarà més endavant, que recollia les
aigües brutes procedents de la ciutat: si hagués estat en connexió amb la riera de Santa
Anna, tal com sembla confirmar un estudi geològic que hi ha reconegut periòdiques fases
torrencials,28 hauria possiblement tret avantatge de la forma del quadrant septentrional
del perímetre urbà. En canvi, pel que fa a la meitat meridional i per bona part del sector
oriental, les rieres no haurien constituït cap condicionant per l’adopció d’una planta
diferent.

En general, i fins i tot prescindint dels resultats de l’anàlisi proposada a nivell
hipotètic, no sembla que l’existència de les rieres, en la pràctica, hagi constituït un
factor particularment limitant pel desenvolupament urbanístic, atès que ben aviat la
ciutat va ser envoltada d’un dens suburbium.29 Tanmateix, és raonable pensar que, en
efecte, hagués tingut altres implicacions a l’hora de projectar la ciutat: la relació entre
muralla i entorn hidrològic és un fet força comú en el món romà, i els seus efectes es
reconeixen, sobretot, en les ciutats fundades ex nihilo. En aquests casos, els agrimensors
podien enfocar i resoldre, a priori, les problemàtiques derivades de la convivència amb
un recurs que, sigui per raons estratègiques, d’aprovisionament hídric o de salubritat,
era fonamental per l’assentament. La majoria d’aquests aspectes no tenen a veure amb
l’objecte d’aquest treball i, per tant, no s’analitzaran. No obstant això, d’entrada, es
podrien recercar analogies entre les formes de les muralles de ciutats que havien de
conviure amb un entorn humit.

Entre les muralles en les quals l’aigua, segons considera la historiografia, va determinar
l’orientació d’alguns trams - com per exemple, en època republicana, el cas d’Aquileia,30

en època cesariana, de Forum Iulii (Cividale del Friuli)31 o, en època augustal i alt
imperial, els de Novaria,32 Novum Comum,33 Iulia Concordia,34Arausio35 i fins i tot

27Granados, 1976b, p. 221.
28De Laorden Santiuste, Prada Pérez, [1992?]
29Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2007, p. 614-615.
30Bonetto, 2005, p. 156.
31Bonetto, Villa, 2004.
32Trevisanato, 1999, p. 40.
33Maggi, 1993, p. 40.
34Trevisanato, 1999, p. 31.
35Magdinier, Thollard, 1987, p. 90.
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Augusta Taurinorum36 - veiem que el resultat d’aquest plantejament porta a la creació
de formes geomètriques i relativament regulars, per tal de facilitar la implantació de
l’entramat urbà, però asimètriques, a causa dels condicionaments dels cursos d’aigua.

Pel que fa a les Hispaniae, a l’espera que noves investigacions permetin aclarir la
problemàtica d’una hipotètica muralla fundacional,37 es pot afegir a la llista compara-
tiva el cas de CaesarAugusta, una ciutat bastida entre dos cursos d’aigua i que, sota
molts aspectes, té trets en comú amb Barcelona.38 Les reconstruccions, parcials, de la
muralla baix imperial, juntament amb les formes reconeixibles en l’entramat viari actual,
conformen una planta urbana molt semblant a aquella de la ciutat comtal.

Figura 3.12: Plantes d’alguns recintes emmurallats. 1 – Aquileia (Bonetto, 2005, fig. 1); 2 -
Forum Iulii (Bonetto, Villa, 2004, fig. 12) 3– Iulia Concordia (Bonetto, 1998, fig. 83); 4 – Arausio
(Magdinier, Thollard, 1987, fig. 15); 5 – Bassianae (Borhy, 2007, fig. 12). En almenys els primers
quatre exemples, el traçat dels recintes, segons la bibliografia, es va veure determinat parcialment
per la convivència amb cursos d’aigua.

A nivell anecdòtic, finalment, crida l’atenció la semblança del traçat de les muralles de

36Encara que considerada com un perfecte exemple de ciutat projectada segons les normes de la
castramentatio (Finocchi, 1963, pag. 93-99; i sobre les implicacions de l’adopció castrense, un argument
sobre el qual es tornarà més endavant, es vegi Sconfienza, 2000 (2002)), la historiografia ha reconegut en la
realització del projecte, també, una certa atenció als aspectes morfològics de l’entorn i a les potencialitats
de desenvolupament de la colònia. En aquest sentit, l’única variació respecte a la planta rectangular
ha estat posat en relació amb la necessitat de facilitar la canalització de l’aigua en el punt on el Dora
conflueix en el Po (Roda, Cantino Wataghin, 1997, p. 222)

37Tradicionalment, es considerava que les restes muraries conegudes, pertanyent a un recinte del segle
III dC, calquessin una precedent muralla fundacional (Martín Bueno, 1987, p. 119). Ara bé, les més
recents investigacions arqueològiques van resoldre que no hi ha indicis per suposar que l’obra del Baix
Imperi recolzés directament sobre una anterior (Escudero, De Sus, 2003). Per tant, encara que diferents
consideracions teòriques suggereixin no descartar l’existència d’una muralla augustal (Escudero, De Sus,
2003, p. 410), l’absència de qualsevol evidència arqueològica desaconsella especular sobre un hipotètic
traçat.

38Tal com s’ha esmentat més amunt, la fundació d’ambdues ciutats va fer un paper fonamental en la
reorganització del territori per part d’August. És possible que els mateixos militars de la Legio IIII, que
van construir, juntament amb els de les legions VI i X, CaesarAugusta, hagin participat també en la
construcció de Barcino (Rodà de Llanza, 2001, p. 22; Rodà de Llanza, 2009, p. 204-205). Vegeu, més
endavant, la possible marca de la Legio IIII documentada en la mateixa muralla (apartat 6.1.4.2.1.2)
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Barcino amb el del recinte de Bassianae, civitas fundada en el segle I dC en la província
de Pannonia, promoguda a municipium l’any 124 i a colonia l’any 214 dC. Encara que,
en aquest cas, no es disposi de dades concretes per avaluar una hipotètica incidència de
l’entorn hidrogràfic sobre la forma de la ciutat, cal notar que el pla on sorgeix aquesta
última, atesa la proximitat del Danubi, havia necessitat, en època romana, de consistents
obres de drenatge mitjançant l’excavació de canals artificials.39

En els exemples esmentats s’hi reconeixen, segons els diferents graus en què els
agrimensors han estat obligats a allunyar-se de la forma castrense típica, alguns aspectes
que recorden la planta de Barcino (fig. 3.12). Es tracta, nogensmenys, de semblances
superficials. És difícil, i potser poc significatiu, buscar analogies massa exactes entre plan-
tes de ciutats emmurallades, atès que un dels objectius principals d’un projecte d’aquest
tipus consisteix en harmonitzar una sèrie de conceptes teòrics amb les característiques
físiques particulars de cada emplaçament. De manera esporàdica, un conjunt de factors
que - encara reconeixent a la xarxa hidrogràfica un paper destacat – no es pot discernir
per complet, hauria pogut portar a solucions semblants.

En definitiva, la xarxa hidrogràfica no permet explicar, per si sola, l’adopció de
la particular planta de Barcino. Tot i així, tant aquesta com l’orografia, representen
elements del paisatge dels quals es va tenir compte a l’hora d’establir l’emplaçament de
la ciutat: la posició elevada i la presència de rieres naturals a breu distància afavoria,
entre altres coses, la gestió d’una xarxa hídrica urbana. Fins i tot es pot admetre que van
condicionar, puntualment, la definició del perímetre, en el cas dels angles aixamfranats
de la meitat septentrional. Tot i així, es pot intentar afegir un ulterior punt de vista a
l’anàlisi.

3.2.3 L’emplaçament de la ciutat i el traçat de la muralla en relació a
la tradició militar

De fet, en alguns casos, entre els quals es compta Barcino mateixa, sembla que
l’adaptació de part del traçat a les característiques geomorfològiques de l’entorn es
reprodueixi, també, en els sectors on la seva necessitat és menys evident. En part, és
clar, la disposició de l’entramat urbà es veia afavorida per una projecció especular del
costat on el traçat s’havia adaptat al terreny.

Encara així, les possibilitats d’aprofitament de l’entorn donen lloc a diferents solucions,
en les quals, tal com s’ha esmentat abans, amb prou feina es distingeixen trets comuns. Es
poden individualitzar unes directives estandarditzades? Si hem dit que buscar paral·lels
pel traçat octogonal de Barcino és ardu, per les diferències entre la geografia puntual, la
veritat és que es disposa d’un prototip del qual es podrien fer derivar tots els exemples
que presenten forma de polígon tendent a la regularitat.

Es tracta de la muralla d’Alba Pompeia (Alba, Cuneo). La ciutat, fundada arran de la
promulgació de la Lex Pompeia, que, l’any 89 aC, atorgava el dret llatí a les comunitats
transpadanes, s’assenta a la confluència entre el torrent Cherasca i el riu Tanaro. La

39Borhy, 2007, p. 107-108; altres notícies per contextualitzar el jaciment a Vujović, 2009, p. 153.
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muralla, probablement d’època augustal,40 té una forma d’octàgon gairebé perfecte (fig.
3.13), que aconsegueix protegir el centre de les freqüents inundacions i, al mateix temps,
extrema la possibilitat de defensa militar.41

Figura 3.13: Planta de la muralla de Alba Pom-
peia i de l’entramat urbà (Filippi, 1997, fig. 7)

És temptador individuar en la definició del perímetre emmurallat d’Alba una mena de
model per les altres ciutats amb planta poligonal, in primis, per la seva regularitat, la de
Barcelona. No necessàriament en el sentit d’una imitació directa, que també és possible.
Més bé es pot pensar en l’aplicació dels mateixos conceptes, que en Alba, localitzada en
un indret planer, on el factor orogràfic no era determinant, aconsegueix crear un disseny
més regular i d’aquesta manera definir, potser més als nostres ulls que als dels antics,
una mena de paradigma. En efecte, l’única diferència entre sengles traçats, la forma més
allargada de l’octàgon barceloní, es deuria al desig, per part de la ciutat tarraconense,
d’abastar l’alineació dels dos turons.

Ara bé, en el cas d’Alba Pompeia i d’altres ciutats augustals, la historiografia s’ha
plantejat si l’adopció de trams no ortogonals, que es concreten en una desviació de la
clàssica planta castraramental rectangular, no hauria pogut respondre també a altres
factors, d’ordre poliorcètic.42 Vitruvi, que recull i condensa la tradició romana de la
fortificació urbana en el primer llibre del seu tractat, adverteix del fet que “les ciutats
fortificades no s’han de dissenyar amb planta quadrada, ni amb angles pronunciats, sinó

40Filippi, 1997, p. 56-57.
41Filippi, 1997, p. 48; Mandolesi, 2002, p.54-56.
42Trevisanato, 1999, p. 40; Filippi, 1997, p. 48.
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més bé arrodonides, de manera que l’enemic es pugui veure des de diferents costats.”43 Es
tracta, més que d’una directiva establerta per l’arquitecte imperial, de la constatació d’un
factor implícit en la poliorcètica antiga, l’assumpció del qual es reconeixen en multitud
de plantes emmurallades d’època romana, gairebé sense límits cronològics. En efecte, és
impossible no pensar, en mirar la forma de Alba, en l’aplicació del precepte vitruvià ara
esmentat.

Aquesta constatació obliga, llavors, a reflexionar sobre el significat de la muralla de
Barcino des d’un punt de vista més ampli. És a dir: en quina mesura el traçat emmurallat
respon a necessitat d’adaptació a la morfologia del terreny i en quina mesura, en canvi,
n’aprofita des del punt de vista de la posada en pràctica d’una tradició constructiva
militar, que porta implícita l’adopció de criteris estratègics i defensius?

Convé anticipar, des d’ara, que en les línies a continuació - i més tard, en les conclusions
- no es pretén propugnar una efectiva funció de defensa de la muralla de Barcelona en
època augustal. Una accentuada valença propagandística, respecte a la defensiva, de les
muralles d’època augustal és un plantejament interpretatiu que la historiografia ha enfocat
múltiples vegades, i representa un dels aspectes clau per emmarcar la significació de les
defenses en el període de la pax augusta. En les conclusions s’aprofundirà adequadament
la qüestió de l’aparent incongruència entre la impostació castrense de moltes ciutats -
que deriva d’un model militar - i el context geopolític en el qual van ser bastides.

Tanmateix, al llarg del treball, es raonarà sobre una sèrie d’aspectes (com la morfologia
de la porta de NO, que sembla afavorir un control dels accessos a l’estil militar, o el fet
que, entre els fossats que envoltaven la ciutat, almenys un presenta solucions tècniques
derivades de la tradició castrense), segons els quals el projecte, independentment de
l’ús que s’hi va donar a posteriori, i de la innegable funció de representativitat que
caracteritzava la muralla, tenia característiques derivades de la enginyeria militar i, per
tant, el resultat en va ressentir.

De moment, tornem al traçat de la cortina. Fins aquí s’han examinat les possibles
relacions amb l’orografia i la hidrografia: la combinació dels dos aspectes, si bé ofereix
dades interessants per la interpretació de la topografia antiga, no permet excloure que,
en la construcció del recinte, no s’haguessin tingut en compta altres requeriments.

Tot reconeixent la importància de l’aigua en la formació de les ciutats en situació
semblant a la de Barcino, i fins i tot atorgant-li una funció determinant sobre altres
aspectes, no és il·lògic pensar a una coexistència amb altres criteris.

A efectes pràctics, el fet de disposar d’angles aixamfranats permetia, en el cas del
perímetre emmurallat de Barcino, augmentar l’espai lineal des del qual es podia controlar
una amenaça procedent des de l’extraradi, garantint sempre la visió de qualsevol punt
des d’almenys dos costats contemporàniament.

Pel que fa a les rieres, llur valença estratègica és assumida en qualsevol interpretació
des del punt de vista poliorcètic. No es tractaria però, cal reconèixer-ho, d’un avantatge
comparable amb aquell proporcionat per un riu, que a vegades, com per exemple en el
cas de Verona, Mantua, Forum Iulii (Cividale del Friuli), Tridentum, en Itàlia del nord,

43Vitruvi, De Arch., I.V.2
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o Vienna Allobrogum i Tolosa a la Gàl·lia, fins i tot constituïa una protecció suficient per
prescindir, puntualment, de recinte defensiu.44

Tampoc, d’altra banda, en el món romà les rieres van representar un obstacle
insuperable, ni des del punt de vista de la construcció de muralles, tal com demostra
la relació entre el recinte de Nemausus i el Cadereau, que el travessa en dos punts,45

ni, de manera més general, des del punt de vista del condicionament del territori urbà,
si es pensa en el cabal natural eliminat a Valentia Edetanorum en època imperial, una
vegada que la seva utilitat estratègica ja no era necessària.46 Pot ser, a l’hora d’avaluar
les implicacions estratègiques de la situació de l’enclavament barceloní, que s’hi hagi de
referir al que ja es va observar en el cas de Iulia Concordia, on el desenvolupament de
la muralla, si d’una banda es veu condicionat per la proximitat de la riera, de l’altra té
l’efecte de regularitzar-ne el curs i augmentar-ne el valor defensiu.47

Pel que fa a l’orografia, ja s’ha dit que, des d’un punt de vista tècnic, l’extensió del
perímetre ciutadà fins a comprendre part del pla no hauria representat cap problema. Ni,
d’altra banda, hauria perjudicat la funcionalitat del sistema d’evacuació d’aigües brutes,
tal com resulta de la fig. 3.10, atès que el pendent continua més enllà que els límits
urbans. En canvi, la circumscripció del perímetre urbà només a la zona lleugerament més
elevada hauria permès guanyar uns pocs metres d’altura respecte al territori extramurs.48

No és fàcil donar dades fefaents per quantificar aquest hipotètic avantatge estratègic.
Una de les zones que podrien proporcionar una reconstrucció força detallada dels nivells
romans al voltant de la ciutat, el sector de nord oest, sofreix d’una inoportuna manca
de divulgació dels detalls dels resultats arqueològics.49 En aquest sentit, llavors, no
representa més que una dada orientativa el fet que entre la cota del nivell d’ús de la porta
urbana i la del terreny en el qual es va excavar un fossat amb possible valença defensiva,
en el carrer de la Palla,50 hi ha aproximadament dos metres de diferència.

En el cas del traçat de les muralles de Barcelona, la historiografia ha identificat

44Pels exemples itàlics, i, en general, per una discussió sobre el valor estratègic dels cursos d’aigua i llur
relació amb les muralles, es vegi Bonetto, 1998, p. 124-125; per Vienna Allobrogum, Le Bot-Helly, 1987;
per Tolosa, on el tram al llarg del riu s’afegeix només en època baix imperial, De Filippo, 1993, p. 196

45Varène, 1987, p. 21 i fig. 2; Varène, 1992, p. 87-89; per altres exemples de rieres que travessen
muralles, però en època posterior a la d’August, es vegin els casos de Tipasa, Volubilis, Londinium,
Calleva Atrebatum i Augusta Treverorum, a Pignolet, 1982, p. 68-80

46Ribera i Lacomba, 2003, p. 370.
47Trevisanato, 1999, p. 31.
48Certament, una posició sobreelevada va afavorir la monumentalitat dels edificis i llur impacte

escenogràfic: una consideració que els arquitectes havien de tenir ben present a l’hora de projectar
l’emplaçament dels edificis més emblemàtics i representatius, com ara el temple. A efectes del raonament
que s’expressa en aquest apartat, però, s’ha de fer constar que la localització dels monuments de caire
institucional no està relacionada, de manera automàtica, amb el traçat del recinte. La posició privilegiada
del temple hauria estat apercebuda de la mateixa manera si la ciutat hagués estat dotada d’una cortina
quadrangular, o de forma diferent, que s’estengués fins a incloure una porció del pla.

49Per exemple, a l’espera de que es divulguin els resultats en forma de memòria d’excavació, no es pot
reconstruir la cota de l’estratigrafia d’època augustal documentada en les excavacions del carrer de la
Palla (codi 207/1988) o de l’avinguda de la Catedral (Blasco, Granados et al., 1992.)

50Hinojo García, 2010, p. 83.
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dos significats que es reconeixen gairebé enlloc a la resta de les províncies occidentals:
la funció d’estructurar l’espai intramurs i la de representació dels privilegis adquirits.
Les consideracions expressades suggereixen, senzillament, no descartar un ulterior nivell
interpretatiu del traçat de les muralles, que la bibliografia està començant a reconèixer en
temps recents,51 que integraria aquells centrats sobre els aspectes morfològics del territori.
Dit d’una altra manera, no es tracta més que de reconèixer una forma específica, un
element constitutiu, d’aquella “militarització simbòlica” del paisatge postulada per la
historiografia tradicional.52

En la circumscripció de l’espai habitat a una posició realçada, quan no hauria sigut
un problema ampliar-la lleugerament fins a abastar part del pla, i en les alineacions d’un
perímetre que optimitzava la vigilància, s’hi poden reconèixer, almenys en part, criteris
estratègics que, igual que els aspectes representatius i aquells lligats a l’organització
de l’espai, eren implícits en qualsevol muralla. Pot ser que es tracti, en el cas de
Barcino, d’una tradició defensiva ja diluïda, record d’un passat militar encara viu en
la mateixa generació dels fundadors. Però quan, en el segle III dC, les contingències
bèl·liques van urgir a la construcció d’un recinte adaptat a les noves tècniques de defensa,
i quan l’eventual influència de l’entorn hidrogràfic ja havia demostrat no ser un límit pel
desenvolupament de l’urbanisme, el traçat es va recolzar sobre l’antic. És veritat que, en
gran part, aquesta decisió havia estat determinada per raons d’economia i racionalització
dels recursos: però és innegable que la nova muralla, amb un traçat antic, va poder
desenvolupar la seva funció per gairebé un mil·lenni més.

D’altra banda, la reestructuració del territori dintre de la qual s’emmarca la fundació
de Barcino es va dur a terme just després de la conquesta, i els coneixements derivats de la
pràctica constructiva militar estaven àmpliament disponibles. Tal com ha demostrat una
sòlida corrent d’estudis, és probable que en la fundació de la colònia, i en la construcció
de la seva fortificació, haguessin participat activament els agrimensors de les legions que
havien combatut en les campanyes del nord. Les raons d’aquesta hipòtesi es fonamenten
sobre l’evidència de la implicació de les legions IV, VI i X en la nova fundació de
CaesarAugusta, ciutat gairebé bessona de Barcino, i en la construcció del “pont del
Diable” (Martorell-Castellbisbal), un element cabdal en la reorganització viària que va
acompanyar la fundació de la propera Barcelona. Per cert, si la integració de veterans de
la legio IV en la població de Barcino ja semblaria ser avalada per la reconstrucció d’un
text epigràfic funerari,53 en el decurs del present treball es presentarà una evidència que,
si la interpretació és correcta, demostraria que la primera muralla va ser construïda, en
efecte, per aquests militars (vegeu la descripció a l’ apartat 6.1.4.2.1.2 i la interpretació a
partir de pàg. 309, dins l’apartat 8.6).

Fins aquí, s’han intentat aïllar els criteris, d’ordre estratègic, de racionalització de
l’espai urbà i de gestió de l’entorn orogràfic i hidrològic, sobre els quals es podrien haver

51Hourcade, 2003.
52Gros, 1996, p. 39.
53IRC IV, núm 17, p. 118-119; Gurt, Rodà de Llanza, 2005, p. 153.
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fitxat els constructors a l’hora de plasmar els detalls de la forma de Barcino. Emfatitzar
una jerarquia entre els diferents factors té sentit només fins a un cert punt, més enllà del
qual es perfila un plantejament interpretatiu massa simplista. El projecte d’una ciutat,
un àmbit dels més representatius de la cultura romana, era una operació extremadament
complexa, i el fet que, als nostres ulls, en el cas d’una ciutat de dimensions petites, els
resultats quedin reflectits en formes regulars i senzilles, només és simptomàtic del domini
de la tècnica, no d’una visió “unidireccional”.

Els arquitectes, els agrimensors, els constructors romans tenien un ampli repertori de
referència i suficient experiència arreu del món, en qualsevol medi natural, per combinar
els diferents elements implicats en un projecte urbà de manera que el resultat de conjunt
tingués una aparença “fluida” i una efectivitat màxima. Sota aquest punt de vista,
Barcelona va ser un producte particularment aconseguit també pel que fa al que aquí
interessa, el projecte de la muralla.



Part II

El recinte des de la fundació de la
ciutat fins al segle II dC
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Capítol 4

El descobriment de la muralla
primigènia

L’aspecte originari del recinte defensiu de Barcino ha sigut, al llarg de la
història de la investigació, i continua sent, avui, menys conegut respecte al que
li va atorgar l’obra baix imperial. El fet que, en aquesta última ocasió, se li hagi

adossat un “folre” per la banda exterior, i que l’urbanisme de la ciutat hagi crescut, per
la part interior, comprimit pel recinte mateix, determinen que la percepció del monument
primigeni, emmascarat per ambdós costats, sigui un procés lent i ardu. De la diferència
entre el coneixement assolit per part de la historiografia a propòsit de les dues fases, és
simptomàtic el fet que el recinte d’època augustal compti només amb un parell d’articles
monogràfics, de la mà d’O. Granados,1 mentre que la llista de contribucions enfocades
exclusivament sobre l’obra baix imperial és força extensa.

La data oficial de la seva descoberta, en realitat, remunta a l’any 1871, i queda
registrada en la notícia, publicada per un diari local, que relata la demolició, en el sector
de la baixada de Viladecols, d’un tram del recinte defensiu que, fins a aquell moment,
es considerava l’únic existent. L’observació de les restes no deixava cap marge a la
interpretació: “el macizo (...) demuestra claramente dos épocas, pues la parte que da
a la plaza de los Arieros es posterior a la que hay detrás, y ambas forman un grueso
extraordinario.”2

Els antiquaris i erudits de l’època, aparentment, no van percebre les implicacions
d’aquesta descoberta. Perquè l’existència d’un recinte anterior al folre baix imperial es
torni a plantejar caldrà esperar que A. Duran i Sanpere, l’any 1943, relacioni els resultats
obtinguts d’uns sondeigs arqueològics als soterranis de la casa de l’Ardiaca amb les restes
deixades al descobert, arran d’unes obres dutes a terme l’any 1871, dintre del mateix
edifici.3 La confirmació d’aquesta hipòtesi s’obté el febrer de l’any següent quan, en el

1Granados, 1976b; Granados, 1984.
2Diari de Barcelona, 22 d’agost de 1871. La notícia va ser rescatada i transcrita en Granados, 1991, p.

171
3Duran i Sanpere, 1943, p. 57-58.
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decurs del què va ser un precursor dels actuals controls arqueològics preventius, dut
a terme en la baixada de la Canonja i supervisat pel mateix arqueòleg, la muralla alt
imperial apareix, clarament, per un tram de poc més que 1 m de llargària.4

Anys més tard, J. de C. Serra Ràfols, que va dedicar-se intensivament a la investigació
del recinte defensiu, va poder documentar més evidències atribuïbles a la primera muralla,
localitzades en el carrer de la Tapineria5 i en el carrer Sotstinent Navarro.6 En un
primer moment, l’arqueòleg planteja la hipòtesi de què es tracti d’un recinte d’època
augustal,7 mentre que més endavant atribueix a les restes a l’època ibèrica, confonent les
fonamentacions que havia exhumat amb una mena d’alçat en obra poligonal.8 Alls ulls
de l’arqueòleg, per tant, s’havien d’atribuir a dues dinàmiques constructives diferents
els murs excavats en el carrer de la Tapineria i aquells que, excavats directament o
susceptibles d’observació autòptica (Casa Padellàs, Palau Requesens, carrer Sotstinent
Navarro), revelaven un aparell d’opus vittatum, diferent d’aquell tradicionalment atribuït
a la muralla baix imperial.

Ni ell ni Duran i Sanpere, els únics que, en aquell moment, havien tocat el tema,
profunditzen les implicacions d’aquestes constatacions: en llurs aportacions, en aquest
sentit, sembla poder-se reconèixer, entre línies, la gestació d’un procés interpretatiu
rompedor amb els coneixements acumulats fins a aquell moment. L’existència d’una
muralla anterior a la baix imperial semblava clara. La fragmentació i la novetat de
les dades impedia, però, determinar-ne el traçat, la significació i les característiques
identificatives.

A. Balil, de fet, en la seva obra de síntesi sobre la defensa urbana, no dedica a la
primera muralla més que dues pàgines.9 Atès que, per raons de temps editorials, els
recents resultats de les intervencions de Serra Ràfols no havien pogut ser inclosos més
que de manera superficial,10 les úniques dades a la seva disposició eren representades
per les notes publicades per Duran i Sanpere. L’existència d’un primer recinte és, fins i
tot, assumida amb reserves, i l’historiador arriba a plantejar-se la possibilitat que la seva
identificació es degui a una interpretació errònia de les restes.11

El mèrit d’haver reconegut a la muralla fundacional una identitat pròpia i ben definida
és de F. Pallarés, que, el 1969 i el 1975, va confirmar-ne també la cronologia d’època
augustal.12

Nogensmenys, la reconstrucció que n’ofereix, amb el temps, va revelar-se parcialment
incorrecta. L’autora imaginava la planta del primer recinte de forma rectangular, segon
el més típic model castrense: conseqüentment, la cortina baix imperial s’hauria en part

4Duran i Sanpere, 1945, p. 23-24.
5Serra Ràfols, 1959, p. 135; Serra Ràfols, 1964, p. 18, 23, 26, 32, 33.
6Serra Ràfols 1965, p. 121-122.
7Serra Ràfols, 1959, p. 135, nota 9.
8Serra Ràfols, 1965, p. 118-122.
9Balil, 1961, p. 62-63.

10Balil, 1961, p. 133-137 on consta, com apèndix, un resum de l’aportació de Serra Ràfols.
11Balil, 1961, p. 61, nota 2.
12Pallarés, 1969, p. 18-36; Pallarés, 1975, p. 27-39.
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adossat al recinte augustal i en part n’hauria modificat el traçat, aixamfranant-ne els
angles (fig. 3.5,3).

És veritat que, en aquella època, ja s’havien descobert evidències pertanyents a
la primera muralla, localitzades justament en els trams que Pallarés atribuïa a una
nova construcció d’època baix imperial i que per tant, amb una atenta anàlisi, haurien
permès d’invalidar aquesta proposta. Les poques dades disponibles, però, havien estat
distorsionades amb anterioritat a les publicacions de l’arqueòloga o fins i tot no havien
arribat a divulgar-se. En el primer cas, s’ha de recordar que Serra Ràfols acabava
d’interpretar les estructures excavades en el carrer de la Tapineria com quelcom diferent
de la muralla de petits blocs que s’observava, puntualment, en els sectors que haurien
conformat els costats rectilinis d’un hipotètic rectangle. D’altra banda, encara no s’havien
reconegut les potencialitats, en el marc de la interpretació d’un doble recinte, d’un tram
de muralla alt imperial que va aparèixer en la plaça dels Traginers els anys 1967-1968.
Sense haver estat citades en les breus notes publicades a propòsit de l’excavació,13 l’únic
document on consta una referència a aquestes restes és un telegràfic resum dels treballs
arqueològics efectuats l’any 1968, conservat en el museu d’Història de Barcelona, on
l’estructura s’identifica, a nivell hipotètic, com un monument sepulcral.14

Un segon aspecte que es va revelar erroni consisteix en la reconstrucció proposada
per la porta de SE. En aquest sector, a l’enderrocar-se la muralla baix imperial l’any
1862, va aparèixer, englobada en ella, una estructura monumental de doble arc, de la
qual queda constància en un conegut dibuix a mà de J. Puiggarí (vegeu pàgina 43 i fig.
2.3). A falta d’aixecaments planimètrics que n’especifiquessin la localització exacta, però
atesa la proximitat amb la sortida del decumanus maximus i la tipologia de les restes
documentades, Pallarés s’inclina a identificar el monument amb una porta geminada
d’època augustal.15 A. Balil va adonar-se immediatament d’un error en l’orientació
del dibuix de Puiggarí que, per no haver tingut en compte les referències textuals que
acompanyaven el gravat, l’arqueòloga havia situat en posició perpendicular a l’orientació
real.16

Aquesta rèplica, però, no va ser seguida pels historiadors locals fins a què, en
època recent, les dades acumulades en el curs de diferents excavacions i la comprovació,
mitjançant un estudi arquitectònic, de les incongruències ja assenyalades per Balil, van
permetre descartar l’atribució del doble arc a una porta urbana i posar-ho en relació amb
un espai porticat extramurs.17

Mentrestant, O. Granados anava centrant gran part de la seva activitat investigadora

13Verrié et al., 1973.
14“Resumen de la XXVIII campanya arqueológica municipal correspondiente al año 1968”. Full

mecanoscrit, consultat l’any 2007; sobre aquest aspecte, i sobre les probables raons d’aquest error
interpretatiu, es vegi l’apartat 5.2.4.2.

15Pallarés, 1969, p. 27- 29; Pallarés, 1975, p. 30-31.
16Balil, 1973, p. 376.
17Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2007, p. 612-613, on l’espai porticat es refereix a unes instal·lacions

portuàries; Mar, Garrido, Beltrán Caballero, 2012, p. 94-97, en canvi, l’interpreta com la façana d’un
complex termal.
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en l’estudi de les muralles: a partir d’un petit treball de síntesi, que constitueix la primera
“monografia” dedicada a la muralla alt imperial,18 les intervencions efectuades entre l’any
1973 i l’any 1998 per part del Servei d’Arqueologia del Museu d’Història de la Ciutat, i la
revisió de les evidències excavades sense metodologia arqueològica, li van permetre afegir
progressivament detalls de rellevància al coneixement del recinte primigeni. Entre aquests,
destaquen els relatius a la porta de NO, aquells que invaliden definitivament la proposta
de reconstrucció d’una planta rectangular, i una segona i més extensa “monografia” del
recinte alt imperial.19

S’havien definit, d’aquesta manera, les característiques principals de la muralla
augustal, que a partir d’aquest moment s’anirien afinant i raonant a la llum de noves
dades procedents de l’arqueologia de camp i la revisió de les dades més antigues.

No es detalla, aquí, la sèrie d’excavacions que van contribuir al reconeixement del
traçat de la muralla alt imperial. Les corresponents aportacions se citen a l’hora de
descriure el recinte defensiu des del punt de vista analític capítol 5). A nivell general,
basti recordar que els progressos més consistents s’han constatat sobretot en relació al
sector meridional. En part, gràcies als resultats positius de les excavacions de la porta
de SE, efectuades els anys 1990-199120 i l’any 2009.21 En part, de manera indirecta, en
haver-se excavat, l’any 2004, un tram de muralla baix imperial en el sector anomenat
castellum, corresponent a un cos, projectat cap a la línia de costa, que trenca la simetria
del traçat del recinte. En aquest cas, l’evidència del fet que la muralla alt imperial no
descorria per aquest indret, ha confirmat finalment la hipòtesi, proposada per primera
vegada per F. Pallarés, que relacionava aquest cos amb la reforma baix imperial.22

Una reflexió de síntesi, que s’encarrega de reunir les dades, fins al moment excessiva-
ment fragmentàries, relatives a la muralla alt imperial, va ser presentada, l’any 2005, al
congrés “Murallas de ciudades romanas en el occidente del imperio”.23

Els últims avenços enfoquen un aspecte considerat per la bibliografia anterior només
de manera tangencial, relatiu a una sèrie de restauracions que la muralla alt imperial
hauria necessitat, per tal de constituir un suport sòlid al reforç que se li va adossar en el
segle III dC.24

A continuació es presenta, en primer lloc, una exhaustiva descripció analítica de les

18Granados, 1976b.
19Granados, 1976a; Granados, 1991; Granados, 1996-1997; Granados, 1984.
20Gea, Hernández, 2012. Es tracta d’una “memòria conjunta”, utilitzada abundantment en el curs de

la descripció d’aquest sector en el present treball, mitjançant la qual es van divulgar els resultats d’una
sèrie d’excavacions dutes a terme en els sectors del centre cívic Pati d’en Llimona i en el solar del Correu
Vell entre 1984 i 1997. Anteriorment, part dels resultats de les intervencions havien estats divulgats de
manera parcial en uns opuscles publicats pel Servei d’Arqueologia de la Ciutat (García Biosca, Feliu,
s/a, s/p; Granados et al., 1991) o en tractats de síntesi (Granados, 1991, p. 182-183; Puig i Verdaguer,
Rodà de Llanza, 2007, p. 613-614)

21Cabañas Anguita, Nadal i Roma, 2012.
22Pallarés, 1969, p. 18; Pallarés, 1975, p. 32; Hernández Gasch, 2006b.
23Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2007; Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2010.
24Ravotto, 2014, p. 152-154.



83

evidències relatives a la muralla en època alt imperial, dividida segons les restes pertanyin
a la cortina (capítol 5), a les portes (capítol 6) o als elements que, tot i no formar part
de la muralla pròpiament dita, participen del sistema defensiu (capítol 7). El lector
podrà situar les descripcions sobre els plànols generals (plantes 4, 5 i 18) i visualitzar els
aspectes puntuals de cada sector mitjançant les plantes de detall, les seccions i els alçats
esmentats al text.

Posteriorment, a la llum de les observacions sobre el monument, així com mitjançant
la comparació amb altres exemples de muralles tardo republicanes i imperials al llarg de
l’imperi, especialment en la península Itàlica i en les províncies occidentals, es passarà
a sintetitzar un quadre general de les característiques constructives i conceptuals de la
primera muralla urbana (capítol 8) .
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Capítol 5

Descripció de la cortina

5.1 Quadrant A

5.1.1 Sector comprés entre la porta de NO i el pla de la Seu

El sector objecte d’aquest apartat correspon al solar ocupat per l’Arxiu
Històric de la Ciutat, que compren els edificis coneguts com la casa de l’Ardiaca i
la casa del Degà (plantes 6-7). A més dels pocs detalls publicats per Serra Ràfols

i Duran i Sanpere, l’interès dels quals es va concentrar sobretot en la part baix imperial,
per l’estudi d’aquest tram de muralla alt imperial la font més explicita és representada
per l’observació directa de les restes que queden in situ, integrada per l’estudi d’una
sèrie de dibuixos tècnics que, malgrat que no vagin acompanyats per un adequat apartat
descriptiu, ofereixen dades valuoses.

Alguns detalls de la cortina, de fet, consten en l’aixecament, d’època indeterminada,
elaborat, possiblement en ocasió dels rebaixos de la plaça Nova de l’any 1961 (apèndix
A, fig. A.1) i, en mesura menor, en els plànols que deriven d’aquest (apèndix A, fig.
A.2a, A.6). A més, pel que fa al tram de muralla, es disposa de documentació gràfica
suplementària, rescatada per O. Granados dels arxius de l’anteriorment anomenat “Museu
d’Història de la Ciutat” (avui Museu d’Història de Barcelona). Un primer dibuix data,
segons l’arqueòleg, del 1943, i representa el tram de muralla comprés dins de la casa de
l’Ardiaca, en planta i en secció (apèndix A, fig. A.12; planta 7, A; secció 1).1 Atenen-se

1Granados, 1984, fig. 10.11. El peu de pàgina de la figura la refereix a la “casa del Degà”, que forma,
des del punt de vista arquitectònic, un conjunt amb la casa de l’Ardiaca. Per aquesta raó, el tram de
muralla dibuixat ha estat situat, per part de la bibliografia recent (Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza,
2007, fig. 21), en el sector comprés entre les torres baix imperials I/2 i I/3 (corresponents a les torres 2 i
3 de la numeració tradicional), és a dir, en la “casa del Degà”. A l’hora d’inserir-lo en la planimetria
general, però, s’ha notat que els traços relatius a l’edifici actual coincideixen amb aquells que, en altres
documents gràfics, corresponen a l’interior de la casa de l’Ardiaca, més que a l’interior de la casa del
Degà. En el text on comenta aquesta làmina, O. Granados en efecte es refereix a la casa de l’Ardiaca
(Granados, 1984, p. 280). A l’espera d’ulteriors aprofundiments, en aquest treball es prefereix, llavors,
situar la planta d’aquest tram en la casa de l’Ardiaca.
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a la data del plànol transmesa per O. Granados, és molt probable que aquest dibuix
s’emmarqués en la línia d’investigació que Duran i Sanpere estava conduint en aquest
sector. El dibuix representa, de fet, el complement perfecte a les observacions que
l’historiador havia presentat, en aquells mateixos anys, en forma textual.2

El segon document, elaborat pels serveis tècnics de l’Ajuntament, representa les
estructures descobertes en la casa del Degà, adjacent a l’Ardiaca, arran d’unes reformes
començades l’any 1991 que, probablement, no van comptar amb seguiment arqueològic
(apèndix A, fig. A.13; planta 7, B).3

En l’interior de la casa de l’Ardiaca, la muralla alt imperial va ser desmuntada (igual
que gran part de l’obra baix imperial que se li adossa), en 1871, per guanyar espai
habitable a l’interior de l’edifici.4 Per aquesta raó, les restes visibles avui, així com
aquelles de les quals queda la documentació gràfica, pertanyen a les cotes inferiors de
l’obra.

L’extremitat meridional del tram examinat en aquest apartat coincideix amb el límit
de la porta urbana de nord-oest. Enllaçat amb el pilar descrit en l’apartat corresponent
(apartat 6.1.6), un primer tram de muralla es desenvolupa en direcció nord-est per una
llargària de 20,5 m. Els primers 4,60 m queden, avui, a la vista; la resta es pot reconstruir,
de manera gairebé ininterrompuda, gràcies a la documentació gràfica esmentada més
amunt (planta 6 i planta 7, A). Uns 12 metres més a NE, els rebaixos en la casa del Degà
van poder documentar un ulterior tram, de 7 metres de llargada (planta 7, B).

A tocar el pilar, l’excavació va assolir una profunditat major que a la resta del tram,
fins a posar al descobert els fonaments de l’estructura, d’uns 1,95 m d’amplada, formats
per pedres irregulars de grans dimensions (dim. màx. 0,90 x 0,70 m) segons l’esquema
adoptat, tal com es va poder documentar en el decurs de múltiples intervencions, al
llarg de tot el recorregut del recinte (fig. 5.1; planta 6, B). Sobre aquestes grans pedres
recolzava una banqueta, formada per un abocament d’opus caementicium, contingut
entre dos paraments de pedres esbossades només molt lleugerament i falcades amb pedres
irregulars de menors dimensions (alçat 3).

Pel que fa a l’alçat, jutjant per les mesures obtingudes in situ i de la restitució plani-
mètrica, l’amplada va decreixent lleugerament des de 1,87 a 1,80 en el tram documentat
a l’interior de la casa de l’Ardiaca, i fins a 1,66 m en el tram comprés dins la casa
del Degà.5 En l’interior de la casa de l’Ardiaca queden en obra només cinc filades del
parament interior del recinte, per una alçària de 0,70 m, formades per pedres tallades - de
manera aproximada en la primera filada, més regular en les cotes més altes - i rejuntades
amb abundant morter. La línia de façana es troba uns 6 cm a l’interior del límit de la
banqueta sobre la qual recolza. Encara que, avui, el parament ara descrit es conservi

2Duran i Sanpere, 1943.
3Granados, 1996-1997, p. 1620-1622 i làm. 4.
4Duran i Sanpere, 1928, p. 29, 72.
5Tot i així, cal notar que, pel que fa al tram de la casa de l’Ardiaca, entre el dibuix de l’any 1943

(annex A, fig. A.12) i el publicat per Serra Ràfols l’any 1964 (annex A, fig. A.1) s’observa una lleugera
discrepància pel que fa a l’amplada d’un mateix tram del mur, sent menor en el plànol més recent.



5.1. QUADRANT A 87

només de manera molt parcial, una fotografia sense data, publicada por O. Granados i
conservada en el centre de Documentació del Servei d’Arqueologia (fig. 5.2), testimonia
que aquest pany es conservava fins al seu punt de contacte amb el pilar de la porta.6

Per avaluar l’alçat en la resta del tram, que la documentació gràfica representa en
planta amb gran detall, no disposem més que d’una secció corresponent a un punt,
indeterminat, dins de la casa de l’Ardiaca (secció 1).7 Tanmateix, el dibuix presenta
alguns problemes interpretatius, atès que no representa cap fonamentació de grans pedres,
sinó una simple banqueta, formada per dues filades de pedres de grandària lleugerament
major de la dels carreus de l’alçat, per una alçària total de només 0,35 m. Per sobre de la
banqueta, l’alçat es conserva per 1,35 m. Queda la sospita que el dibuix, senzillament, no
representi els fonaments que, possiblement, no s’havien arribat a excavar. D’altra banda,
pot ser que, en alguns punts, la fonamentació de la muralla no hagués necessitat una
estructura de gran potència: la descripció dels nivells inferiors del tram documentat en
el palau Requesens (apartat 5.2.1) tampoc fa referència a les pedres de grans dimensions,
sinó que cita una banqueta de 0,50 m de fondària, formada per pedres lleugerament més
grans que aquelles de l’alçat.8

Gran part d’aquest tram presenta la particularitat, detallada en la documentació
gràfica antiga i observable, avui, en la secció que queda a la vista en la façana nord de
la casa del Degà (fig. 5.3), de què el parament exterior, en lloc de ser constituït per
petits carreus disposats segons la tècnica de l’opus vittatum, està format per carreus de
grans dimensions. La bibliografia científica va proposar que es tracti d’una reparació del
parament original, arran de la constatació que, segons la secció disponible, el parament
exterior de la muralla alt imperial arranca des d’una cota inferior a la resta de l’estructura,
al mateix nivell d’aquell de la muralla baix imperial.9 Encara tenint en conta els problemes
interpretatius, esmentats més amunt, relatius a l’aparent falta de fonamentació de l’obra
alt imperial, aquesta sembla, en efecte, la hipòtesi més probable.

5.1.2 Pla de la Seu
Encara que, en aquest sector, es tenen notícies de desmuntatges parcials de la muralla

des de l’any 1400,10 el llarg tram de recinte romà que descorria al llarg de l’àrea ocupada
actualment pel pla de la Seu va ser enderrocat definitivament en la segona meitat del
segle XVI, a culminació d’una extensa reforma del sector al voltant de la Catedral.11 Pel
que fa a la muralla alt imperial, a més dels pocs carreus que s’observen, encara in situ, al
costat de la casa del Degà, la principal font documental és representada per un plànol

6Granados, 1984, fig. 10.24.
7Granados, 1984, fig. 10.11, aquí reproduït a l’annex A, fig. A.12. Es tracta d’una secció referida al

mateix pany de mur esmentat a la nota 1, en aquest mateix apartat. A més dels problemes relatiu a la
localització exacta del pany, tampoc hi ha indicis per situar exactament, al seu interior, l’eix de la secció.

8Udina, 1967, p. 20.
9Granados, 1984, p. 285.

10Carreras Candi, s/a, p. 406.
11Granados, 1993b, p. 20. Vers l’any 1562 es van construir, en detriment de la muralla romana, les

escales d’accés al pla de la Seu.
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Figura 5.1: Fonaments de la muralla alt imperial
en la Casa de l’Ardiaca. Escala mètrica: 1 m;
punt de vista de NE (Foto A. Ravotto)

Figura 5.2: Punt de contacte entre la cortina i el
pilar de la porta NO des de l’interior de la ciutat
(Granados 1984, fig. 10.24). Es compari la foto
amb l’alçat 3 i la fig. 6.20
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que Marià Ribas va elaborar després de què, l’any 1952, un rebaix, sense cap control
arqueològic, tornés a descobrir el gran tram del recinte fortificat arrasat al segle XVI
(apèndix A, fig. A.14; planta 8). 12

En el dibuix, la muralla alt imperial, amb una amplada de 1,70 m, apareix conservada
per una llargària de 31,20 m, és a dir, des del límit de la casa del Degà fins a uns 4,5
metres abans de la façana de la Pia Almoina (planta 8, A-B), on el recinte, aparentment,
va ser amortitzat per una estructura indeterminada, perpendicular al seu traçat.

El nivell de detall del dibuix no permet distingir els petits carreus, travats en
l’abundant morter de l’opus caementicium, que havien de formar el parament intern del
recinte, i que només s’intueixen en el perfil de la línia que representa la façana meridional.
En canvi, està clar que, igual que els trams documentats en la seu de l’Arxiu Històric, el
parament exterior està format, en alguns sectors, per grans carreus tallats, de dimensions
compreses entre 0,95 x 0,40 m i 0,53 x 0,45 m. Un petit fragment d’aquest parament,
alguns carreus del qual presenten encoixinat rústic, encara és visible, avui, adjacent
a la façana de la casa del Degà (fig. 5.4). El tractament gràfic del dibuix no permet
assegurar – encara que ho sembli - que aquest tipus de parament continués amb solució
de continuïtat pels següents 2,15 m. A partir d’aquest punt, el plànol detalla clarament
dos trams més d’opus quadratum, d’uns 4,70 m de llargària cadascú, separats per uns
9,50 m de distància.

5.1.3 Angle nord/nord-oest del recinte (Pia Almoina)
Les restes sobreviscudes d’aquest sector es van poder documentar al llarg d’una

intervenció arqueològica que, l’any 1993, es va dur a terme a l’interior del palau de la Pia
Almoina.13 Aquí, segons relata la memòria d’excavació, part del parament interior de la
muralla encara es conserva, en estat de conservació deficient o afectat per les refaccions
posteriors, per sota dels nivells d’ús actuals.14 En el decurs d’aquesta intervenció, un
sondeig (cala 3) va poder investigar més a fons un fragment de muralla i comprovar uns

12Les obres es van veure motivades pel condicionament de la plaça arran de la celebració del Congrés
Eucarístic i, segons sembla, es van dur a terme amb escassa previsió i excessiva pressa. En el món
arqueològic va suscitar un notable malestar la falta de coordinació entre el departament d’urbanisme
de l’Ajuntament i el llavors Institut Municipal d’Història de la Ciutat, això que va causar, malgrat la
intervenció in extremis de A. Duran i Sampere, un gran pèrdua des del punt de vista científic. A títol
anecdòtic, val la pena transcriure un paràgraf d’un esborrany d’un article de síntesi que Serra Ràfols va
publicar en 1964. El text, suprimit de la versió impresa, dona una idea força clara de l’estat d’ànim dels
professionals del patrimoni històric: “Cárguense estos hechos en la cuenta pasiva del entonces Alcalde
de la ciutat Sr. Simarro, ya que es siempre la primera autoridad aquella que ha de velar por los altos
intereses históricos, que por ser espirituales no cuentan con el apoyo que logran en todas las ocasiones los
de caracter material, pero que son más trascendentes que el adoquinado de una calle, la plantación de
un cesped o la recepción de un alto personaje, que al poco tiempo puede que sea ahorcado” (Serra Ràfols,
s/a[b], p. 10, nota 1).

13Granados, 1993b. En canvi, la coneguda intervenció de Duran i Sanpere, en 1949/50, a la torre II/1
(torre 6 de la numeració tradicional), només va afectar la cortina baix imperial per la seva part exterior i,
per tant, no va proporcionar dades relatives a la fase alt imperial (Duran i Sanpere, 1969).

14Granados, 1993b, p. 73-74.
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Figura 5.3: Façana NE de la casa del Degà, on s’a-
precia la secció del parament alt imperial d’opus
quadratum (foto A. Ravotto).

Figura 5.4: Pla de la Seu: parament d’opus qua-
dratum pertanyent a la muralla alt imperial (foto
A. Ravotto).
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interessants detalls constructius (fig. 5.5; planta 9, A; alçat 13; secció 2).
En aquest punt, la muralla alt imperial va ser fonamentada directament en el terreny

verge, en una rasa que excedia l’amplada de l’estructura d’uns 0,40 m i assolia la
profunditat d’uns 1,20 m. Al seu interior es va col·locar la fonamentació, formada per una
filada de grans pedres sense retocar (entre 1,07 i 0,56 m de llargària x aproximadament
0,60 m d’alçària), sobre la qual recolzaven altres dues filades de carreus tallats, de
dimensions menors (entre 1,07 i 0,33 m de llargària x 0,30 m d’alçària), falcats per
pedres petites. Aquesta fonamentació sobresortia d’uns 5-8 cm del parament interior de
l’estructura, del qual quedaven només quatre carreus rejuntats amb morter, sobreposats
en dues filades: els de la filada més baixa tenien dimensions notablement més grans (0,40
x 0,40 m), que les dels de la filada superior (0,17 x 0,20 m). A contacte amb el parament
es va poder documentar també part del farciment interior d’opus caementicium.

Figura 5.5: Pany de muralla a l’interior de la Pia Almoi-
na. S’aprecia el parament, la rasa de fonamentació i el
nivell d’ús de l’intervallum que, en origen, s’adossava a
l’estructura (Granados, 1993b, p. 139).

El rebliment de la rasa de fonamentació no va restituir cap material arqueològic;
tanmateix, aquesta cala va proporcionar dades valuoses pel que fa a l’estratigrafia
immediatament posterior a la construcció del recinte defensiu (vegeu l’apartat 7.2.1, a
propòsit dels nivells de l’intervallum).

5.1.4 Sector al llarg del tram inicial del carrer de la Tapineria
El recorregut de la muralla alt imperial es pot reconstruir amb força detall al llarg

del tram que arranca des de la baixada de Canonja i s’estén fins a la plaça de Berenguer
el Gran (planta 9, B). Un primer tram es va localitzar, el febrer de 1943 o 1944, sota de
la baixada de la Canonja, arran d’unes obres de canalització de les aigües pluvials (fig.
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5.6).15

Figura 5.6: Excavació a la baixada de la Canonja, als anys
40 del segle XX (foto Centre de Documentació del Servei
d’Arqueologia)

En el sector contigus, a l’enderrocar-se unes cases per ampliar el museu Marès, entre
1958 i 1959 es va poder documentar la continuació del mateix tram per una llargada,
aproximadament, d’uns 18 metres (fig. 5.7).16 D’aquestes intervencions ens han pervingut
un plànol i un parell de seccions de les restes documentades sota el carrer,17 i una planta

15Duran i Sanpere, 1945, pàg. 23-24; Duran i Sanpere, 1972, p. 36-37. Pel que fa a la data d’execució
dels treballs, existeix una discrepància entre el que es dedueix de l’article del 1945 i el que s’esmenta
directament al llibre del 1972.

16Serra Ràfols, 1959, p. 135; Serra Ràfols, 1964, p. 18, 26.
17Publicades dècades després, a Duran i Sanpere, 1972, p. 37; Granados, 1976b, fig. 4; Granados, 1984,

fig. 10.15 i 10.16.
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que, sense oferir detalls, situa la resta dels llenços d’estructura excavats. 18 La major
part de les evidències arqueològiques descobertes corresponien als fonaments del recinte,
format per grans pedres sense treballar, assentades en sec, que, en un primer moment,
van ser confoses amb el parament d’un alçat en obra poligonal (vegeu pàg. 80). Uns
metres més al sud de l’àrea investigada en el segle XX, un sondeig efectuat en 2010 va
comprovar que la muralla alt imperial va ser arrasada totalment fins al nivell sobre el
qual recolzava.19

Figura 5.7: Excavació en el carrer de la Tapineria, el
dia 17-7-1959. S’aprecien clarament les dues muralles
adossades. La més a l’esquerra, a la foto, correspon a la alt
imperial (Centre de Documentació del Servei d’Arqueologia
de l’Ajuntament de Barcelona, n. Inv. 4012).

Figura 5.8: Grans pedres que formen els fonaments de la
muralla alt imperial, actualment visibles al Museu Marès
(Granados, 1984, fig. 10.17).

Segons resulta de les restes encara visibles in situ a l’interior del museu Marès
(fig. 5.8), de la documentació planimètrica i de les dades del sondeig ara esmentat, els

18Serra Ràfols, 1959, plànol a p. 131. Les plantes presentades en aquest treball, tant la que representa
la muralla alt imperial com la que representa el recinte baix imperial i les torres, s’han obtingut per
fotogrametria, utilitzant les fotos d’excavació antigues.

19Nebot Pich, 2011.
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fonaments, en aquest punt, tenen una amplada al voltant dels 2-2,08 m i una potència
d’aproximadament 0,80 m. Per sobre dels fonaments, tal com resulta de la documentació
fotogràfica de la intervenció del 1958, en el carrer de la Tapineria quedava un llit de
morter, que en regularitzava la superfície superior i a partir del qual arrencava l’alçat (el
tram central de la planta 9, B, representa aquest nivell, avui desaparegut).

Sota la baixada de la Canonja, on, segons les seccions pervingudes, les restes tenen
una potència màxima de 2 m, es conservava també una part de l’alçat, compost per dos
paraments en opus vittatum, disposats en filades d’alçària compresa entre 0,14 i 0,20
m, i un farciment d’opus caementicium (secció 3). La documentació gràfica, això no
obstant, presenta un problema interpretatiu: en un dibuix de Duran i Sanpere (annex
A, fig. A.15) no apareixen els fonaments de grans pedres, i l’alçat recolza sobre dues
filades de carreus lleugerament més grans que els dels paraments (0,30 m d’alçària) que
formen una mena de banqueta sortint; en la secció, dibuixada per M. Ribas, inclosa en
aquest treball (secció 3; annex A, fig. A.16), l’estructura recolza sobre una filada de
grans carreus, l’alçària dels quals, de 0,55 m, els identificaria com les pedres de grans
dimensions documentades per Serra Ràfols a uns pocs metres de distància.

Atès que el dibuix de l’arqueòleg sembla més un croquis de camp que una secció
definitiva (les dimensions anotades a mà, per exemple, no són del tot coherents una
vegada que el dibuix queda escalat), probablement s’ha de considerar més atendible el
document de M. Ribas. Tot i així, la presència d’una banqueta per sobre dels fonaments
– que potser encara no s’havien excavat en el moment en el qual Duran i Sanpere va
dibuixar la seva secció – és prou coneguda a altres llocs del recinte: la seva existència en
el tram de la baixada de la Canonja, per tant, és força versemblant.

5.1.5 Tram al voltant de l’angle nord del recinte
Aquest sector (planta 9) va ser investigat, en part, l’any 1959, en la mateixa ocasió

en la què es va excavar el tram, ara descrit, en els solars adjacents al carrer Tapineria20,
i en part en una recent intervenció motivada per unes obres menors dintre del Museu
d’Història de Barcelona.21

D’un primer tram, localitzat en correspondència de la torre baiximperial II/6 (número
11 en la numeració tradicional) i darrere del llenç entre aquesta i la torre III/1 (torre 12),
només es conservaven els fonaments, fets de grans pedres assentades en sec, anàlogues a
aquelles descrites en relació al llenç anterior. D’aquest tram, els primers 4,70 m es poden
situar en planta gràcies a un esquemàtic plànol publicat en 1959;22 dels aproximadament 5
m següents només es té constància per les breus notes i la documentació gràfica publicades
(fig. 5.9).23 En aquest punt, la muralla englobava una canalització que conduïa, amb
una orientació no perfectament perpendicular a la del recinte, les aigües residuals cap a
l’exterior de la ciutat (per la qual, vegeu el capítol 7, apartat 7.1.2.2).

20Serra Ràfols, 1959.
21Beltrán de Heredia, 2014.
22Serra Ràfols, 1959, plànol a p. 131.
23Serra Ràfols, 1959, làm. XXI; Serra Ràfols, 1964, p. 33.
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Figura 5.9: Tram de muralla alt imperial excavat
en el carrer de la Tapineria, el dia 5-5-1959. En
primer pla, una claveguera que travessa ambdues
muralles (Serra Ràfols 1959, làm. XXI). Es vegi,
sobre aquest desaigüe, l’apartat 7.1.2.2.
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Figura 5.10: Cantonada nord del recinte. A l’esquerra, la muralla
alt imperial, retallada per una estructura posterior; a la dreta, la
baix imperial (foto D. Prida; Beltrán de Heredia, 2014, p. 50).

En el sector adjacent a les evidències ara descrites, on el traçat del recinte gira cap
a sud-est amb un angle d’uns 142 graus, en època recent es va poder comprovar la
supervivència de la muralla alt imperial (fig. 5.10).24 En aquesta ocasió, de la muralla es
van descobrir uns 1,40 m de potència sense que, en tot cas, s’arribés a la seva cota inferior,
i per un desenvolupament lineal d’uns 4,30 m. Per sobre dels fonaments (representats
en l’alçat 14), encara que la façana interior va ser parcialment retallada per encaixar-hi,
amb la mateixa alineació, un mur d’època medieval (secció 4, on s’aprecien les dues
muralles retallades per estructures posteriors), l’obra romana guardava un petit pany
de l’alçat en opus certum. Aquest està format per carreus no massa regulars, disposats
en per filades d’uns 20 cm d’alçada, rejuntats amb abundant morter (fig. 5.11). L’alçat
exterior, ocultat per la muralla baix imperial que se li adossa, sembla, tanmateix, posseir
les mateixes característiques. No sembla, per tant, que en aquest punt, a diferència
d’altres llocs situats en els angles del recorregut del recinte, els paraments haguessin estat
reforçats amb carreus de dimensions majors.

El rebliment intern d’opus caementicium es va abocar en capes de la mateixa alçada
de les filades de parament: jutjant per la superfície superior conservada, cada capa estaria
rematada per un llit de morter, d’entre 0,04 i 0,06 m, a partir del qual arrencaria el
següent nivell d’obra (fig. 5.12).

En el decurs de la intervenció de l’any 2014 no es van poder documentar nivells d’ús
en relació a la construcció de l’estructura defensiva o a la circulació a peu de muralla,

24Beltrán de Heredia, 2014.
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Figura 5.11: Alçat del parament interior en l’angle del
carrer de la Tapineria (foto D. Prida; Beltrán de Heredia,
2014, p. 25).

Figura 5.12: Detall d’una capa d’opus caementicium abocat
entre els paraments del recinte (foto D. Prida; Beltrán de
Heredia, 2014, p. 23).
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atès que la poca estratigrafia exhumada, en un espai extremadament reduït, es referia a
èpoques posteriors a la fundació urbana.

A continuació de la cantonada ara descrita, els fonaments de la muralla altimperial
van ser descoberts, només pel llur costat exterior i per una llargària de 3 m, en el decurs
del buidatge de la torre baix imperial III/1 (torre 12), dut a terme en l’esmentada
intervenció de 1959. Potser la dada més interessant és representada per l’evidència, a
contacte amb l’estructura, d’un paviment de cal que se li adossava. Encara que Serra
Ràfols el va interpretar com un nivell d’ús provisional, funcional a la construcció de la
reforma baix imperial,25 no es pot descartar que es tracti d’un ulterior indici de l’ocupació
urbanística extramurs ja documentada a altres indrets.

5.1.6 Tram corresponent al subsòl de la Plaça del Rei
La muralla delimitava, per la seva banda oriental, l’ampli sector de la ciutat romana

excavat entre 1931 i 1998 i observable, avui, en el recorregut soterrani del Museu d’Història
de Barcelona. 26

Es pot assegurar que, en aquest indret, es conserven uns 84 m de muralla tot i que, al
llarg d’aquest recorregut, el recinte no estigui integralment documentat de manera directa.
En les instal·lacions del museu s’alternen parts on es pot apreciar-ne l’alçat, parts on
apareix el farciment intern i parts encara emmascarades per la presència d’estructures
adossades al llarg dels segles. Part de l’interès d’aquest sector resideix en el fet que,
adossats a la muralla, es documenten una escala d’accés al pas de ronda i un possible cos
de guàrdia, que es tracten detalladament als apartats 7.3.4 i 7.3.3 (planta 11).

Pel que fa a les característiques constructives, poques informacions es disposen a
propòsit dels fonaments, documentats de manera puntual en les excavacions antigues. Es
tracta, de totes maneres, del mateix esquema fundacional ja observat a altres indrets:
dintre d’una rasa excavada al terreny natural, de 1 m de fondària, les cimentacions estan
formades per pedres de grans dimensions, assentades en sec i falcades amb pedres més
petites. Per sobre d’aquestes, es documenta una banqueta que sostenia la muralla. 27

De l’alçat, un gran pany es conserva a la vista, en les cotes inferiors, davant de la
façana oriental de l’anomenada insula 1, excavada entre 1931 i 1935.28 La museïtzació
del jaciment dificulta l’observació autòptica del monument i el registre detallat de les
característiques constructives. A nivell general, es pot dir que el parament no presenta cap

25Serra Ràfols, 1964, p. 33-34.
26Les excavacions, dutes a terme els anys 1931-1935, 1954, 1961, 1982-1983, 1997-1998 (Beltrán de

Heredia, Nicolau i Martí, 2000, p. 125-127), compten amb documentació poc homogènia i, pel que fa a
les intervencions més antigues, força llacunosa. Tot i així, llur estudi a posteriori va permetre obtenir una
reconstrucció de l’àrea, pel que fa a alguns aspectes urbanístics i a determinats marcs cronològics, amb
un notable grau de detall (Beltrán de Heredia, 2001b; Beltrán de Heredia, 2001d; Beltrán de Heredia,
2001c; Beltrán de Heredia, 2001a).

27Una descripció dels nivells inferiors documentats en les excavacions antigues es troba, a manera de
referència general, en la memòria d’excavació de la intervenció més recent al sector (Beltrán de Heredia,
Revilla, 1997-1998, s/p).

28Duran i Sanpere, 1943, p. 60-63.
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Figura 5.13: Parament interior de la muralla al
subsòl de plaça del Rei (foto A. Ravotto).

Figura 5.14: Detall del parament interior de la
muralla al subsòl de plaça del Rei (Granados,
1984, fig. 10.22).
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variació respecte a l’esquema ben documentat a altres llocs. Els carreus són prismàtics i
de dimensions mitjanes; encara que llurs dimensions no siguin uniformes, l’aparell denota
una certa cura en l’elecció de blocs d’alçària semblant per cada filada. En alguns sectors
es conserva perfectament l’abundant morter entre les juntes que, aplanat fins a recobrir
els marges dels carreus, donava al conjunt un aspecte d’extrema regularitat. (fig. 5.13,
5.14)

En el parament s’observen també un parell de forats, alineats al llarg de l’eix vertical,
que podrien haver servit per suportar una estructura de fusta durant les obres de
construcció. Tanmateix, la distància entre ells, inferior a un metre, impedeix acceptar
aquesta hipòtesi sense reserves.

Pel que fa els nivells superiors, restes del parament interior semblen apercebre’s,
de manera molt puntual, per sobre d’un buit excavat, en època indeterminada, en el
farciment de la muralla per tal d’augmentar l’espai habitable (fig. 5.15).

Figura 5.15: Possibles restes del parament interior a les
cotes més altes de la muralla al subsòl de la plaça del Rei
(foto A. Ravotto).

D’altra banda, en el curs d’una excavació duta a terme, en 1990-1991, a la capella de
Santa Àgueda, que recolza sobre els recintes romans, es va intuir la línia de parament
corresponent a la façana interior de la muralla.29 En aquesta ocasió, atès que, en planta,
no s’apreciava cap mur corresponent a la façana exterior de la muralla alt imperial, es
va practicar també un sondeig en el sector on les dues muralles haurien hagut d’estar
en contacte. Els resultats van comprovar que no existia cap mur divisori entre els dos
recintes i que el rebliment d’opus caementicum era absolutament homogeni, confirmant,

29Rovira i Mata, 1990-1991, p. 64.
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d’aquesta manera, les conclusions que Duran i Sanpere ja havia tret l’any 1943.30

Existeixen indicis de pes, per tant, en funció dels quals hipotetitzar que, en el sector
corresponent al subsòl de la plaça del Rei, igual al que es documenta a altres llocs, l’alçat
de la muralla alt imperial havia sofert desperfectes tals que al moment de bastir el recinte
tardà la seva estructura es va haver de reconstruir parcialment.

5.2 Quadrant B

5.2.1 Tram localitzat a l’interior del palau Requesens
A la planta baixa del palau Requesens, el mur que delimita cap a NE l’espai anomenat

“Tinellet” ressegueix el traçat del parament interior de la muralla alt imperial, del
qual, segons es dedueix d’una observació autòptica, res hauria quedat. L’obra actual,
possiblement d’època gòtica, reprodueix, potser incloent algun element antic, l’aspecte
que havia de tenir la façana en època baix imperial, quan les cotes superiors del parament
de la primera muralla havien estat parcialment reconstruïdes amb la tècnica de l’opus
africanum.

Figura 5.16: Façana interior
de la muralla al pati del Palau
Requesens (Granados, 1984,
fig. 10.18)

En canvi, en el sector del pati del palau, tal com va comprovar una excavació
arqueològica conduita per Serra Ràfols en 1961, per sota de l’actual nivell d’ús la
muralla es conserva en la seva forma originària (fig. 5.16; planta 13)31. Està dotada

30Duran i Sanpere, 1943, p. 57; Rovira i Mata, 1990-1991, p. 64.
31Udina, 1967, p. 17-23.
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de fonamentacions de pedres sense desbastar, de dimensions majors que les dels blocs
d’opus vittatum de l’alçat, però potser lleugerament menors que les que caracteritzen les
fonamentacions en altres llocs. 32

De l’alçat es conservaven 23 filades d’opus vittatum que, originàriament, estaven
rejuntats acuradament amb morter. A les cotes superiors, l’estat de conservació anava
pitjorant fins que, aproximadament a un metre per sota del nivell d’ús actual, els carreus
del parament van ser arrancats per reforçar la unió entre l’obra antiga i unes estructures
que se li van adossar en època posterior.33 Alguns elements originals de la muralla alt
imperial es conserven, possiblement, en l’alçat del mur de delimitació del pati, sense que,
tanmateix, es puguin reconèixer amb seguretat entre la multitud de refaccions posteriors.

5.2.2 Sector inclòs en l’edifici de l’Arxiu Administratiu.
A breu distància del sector precedent, en direcció sud-est, el solar de l’actual Arxiu

Administratiu de Barcelona va ser interessat, entre els anys 1992 i 1998, per una sèrie
d’actuacions arqueològiques que van documentar una porció considerable de l’urbanisme
intramurs. 34 La documentació que ens ha pervingut, en forma de publicacions dedicades
a aspectes puntuals, com aquells relatius a unes termes privades o a contextos alt
medievals,35 deixa al marge les dades relatives a la muralla, es va investigar sobretot en
el decurs de la intervenció de l’any 1998.

En aquest sector, que comprèn el tram on el traçat del recinte canvia de direcció,
girant lleugerament cap a SE, es va descobrir-ne la façana interior, per una llargària d’uns
28 m, dels quals 13 m, degut al nivell d’arrasament, també es van poder documentar en
planta (planta 13). Aquest és el sector on l’amplada de la muralla alt imperial és més
reduït, al voltant dels 1,45 m. Els fonaments eren formats per grans pedres irregulars
assentades en sec, i assolien una potència de 1,20 m (alçat 16);

Al llarg de la intervenció es va poder documentar la rasa de fonamentació, excavada
en el “tortorà”, i es van recollir escadussers fragments ceràmics en el seu rebliment. Es
tracta de només de tres fragments: un informe de ceràmica de producció indeterminada,
de factura fina, allisat, de color groguenc; un fragment informe d’àmfora de producció
del Maresme; un fragment de vora d’un bol de cuina, de ceràmica reduïda o cremada,
amb abundants inclusions de quars que semblen identificar-lo com a una producció local,
proveït d’almenys dues agafadors aplicats (làm. II).

Si els tres fragments, per llur característiques ceramològiques, es poden clarament
adscriure a una horitzó alt imperial, possiblement augustal, no s’ha trobat, fins ara, un

32En aquest sentit es podria interpretar l’apreciació, per part de Serra Ràfols, que “no debe confundirse
esta banqueta de cimentación con el muro interno de grandes piedras irregulares observado en otros
lugares de la muralla” (Udina, 1967, p. 20). Ja s’ha esmentat (a pàg. 80) com Serra Ràfols va confondre
la fonamentació de grans carreus sense desbastar amb un alçat en obra poligonal.

33Serra Ràfols, 1964, p. 49; Udina, 1967, p. 21.
34Els codis d’intervenció corresponen a les sigles 304/1995, 341/1994-95, 341/1995, 34/1998; en cap cas

es disposa de memòria científica.
35A. Martín, N. Miró, Revilla, 2000; C. Miró i Alaix, Puig i Verdaguer, 2000; García Biosca, N. Miró

i Alaix, Revilla, 2002.
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paral·lel exacte per l’esmentada vora, que constitueix l’única forma documentada en
relació directa amb la construcció de la muralla alt imperial. A més, el perfil del llavi
no es pot reconstruir amb seguretat, atès que la ruptura del fragment coincideix amb el
punt d’aplicació de la nansa/agafador.

Figura 5.17: Excavació a l’Arxiu Administratiu. En segon
pla, s’aprecia el parament de la muralla alt imperial que
inclou, a l’esquerra de la foto, un pany d’opus quadratum
amb encoixinat rústic (de Beltrán de Heredia, 2013, fig.
46)

Pel que fa a l’alçat, a més del consuet opus vittatum, es va documentar un pany
d’opus quadratum amb carreus encoixinats la funció del qual, molt probablement, era de
reforç d’un punt estructuralment delicat com una cantonada (fig. 5.17).

5.2.3 Sector comprés en la finca del carrer Lledó, 7
En aquest sector la muralla alt imperial es troba completament englobada en l’urba-

nisme contemporani de manera que, fins fa poc, no es desponia de testimonis directes del
seu traçat. Això no obstant, unes obres de reforma dutes a terme a l’interior de la finca
en carrer de Lledó, 7, en el marc del condicionament per destinar-la a hotel, van motivar,
l’any 2009, una excavació arqueològica, precedida d’un estudi dels paraments murals, i
van posar al descobert alguns detalls constructius de l’obra romana.36

A l’espera que la memòria científica divulgui els resultats de la intervenció en el
subsòl, algunes consideracions relatives a la muralla alt imperial, tanmateix, es poden
treure a partir de l’observació d’un pany de parament del mur que delimita, actualment,
el menjador del nou hotel per la seva banda oriental. A partir de la cota de l’actual pis, i
per una alçària inferior al metre, es distingeix, de fet, un aparell amb aparença antiga,

36Caballé, Gonzàlez, Nolasco, 2004, p. 2-10; Prida Trujillo, 2010, p. 74-77. La memòria d’excavació de
la intervenció en el subsòl està pendent d’entregar.
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constituït per petits carreus disposats en opus vittatum i intercalats per blocs monolítics
de grans dimensions. Tal com es va documentar en el curs de l’excavació, aquest pany
recolza sobre un aparell d’opus vittatum homogeni, corresponent, amb tota probabilitat,
al parament original de la muralla augustal, en el qual s’aprecia un forat per la col·locació
d’una bastida de fusta (fig. 5.18).

Figura 5.18: Excavació al carrer Lledó 7. En segon pla,
s’aprecia el parament de la muralla alt imperial. A les
cotes més altes, s’aprecia la inserció de grans carreus en
època baix imperial. (foto D. Prida)

Es tractaria, per tant, de l’enèsim indici d’un recreixement de l’obra fundacional
efectuada al segle III dC, del qual es té constància en altres llocs al llarg del recorregut
del vallum i pel qual, una vegada més, es reenvia a l’apartat dedicat a la muralla baix
imperial (9.2.1). La divulgació dels resultats arqueològics haurà de permetre matisar
si el pany superior constitueix un simple recreixement, superposat al mur fundacional
per tal d’assolir la cota del pas de ronda de la muralla baix imperial, o si es tracta, tal
com s’ha documentat en el pati d’en Llimona i en el palau episcopal, d’una reconstrucció
més consistent, determinada per un estat de conservació ruïnós en el que es trobaria la
muralla fundacional.

5.2.4 Plaça dels Traginers
El sector de muralla alt imperial localitzat a la alçària de la plaça dels Traginers, on el

seu traçat gira cap a SO amb un angle de 110 graus, fou investigat, els anys 1967 i 1968,
en el curs de les campanyes XXVII i XXVIII del Museu d’Història de la Ciutat. Encara
que les breus notes publicades al respecte es centrin més sobre els aspectes relatius a l’obra
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baix imperial que se li adossa,37 la documentació gràfica conservada en el departament
de Documentació del Servei d’Arqueologia de Barcelona, consistent en un reportatge
fotogràfic i en una sèrie d’aixecaments planimètrics efectuats per F. Cardoner, permet
reconstruir, a grans trets, les principals característiques de l’obra primigènia.38

En aquella ocasió, es va poder documentar la muralla alt imperial tant per la seva
cara exterior, accedint-hi després d’haver penetrat, des de la plaça, en l’interior del recinte
baix imperial, com per la seva cara exterior, atès que l’àrea d’excavació es va ampliar
també en el sector intramurs (planta 14, A).

5.2.4.1 L’estratigrafia anterior a la muralla

No es disposa de dades a propòsit de l’estratigrafia relacionada amb els fonaments de
la muralla augustal. Aquella a l’exterior va ser rebaixada al moment de la construcció,
en època baix imperial, de la torre V/1 (torre 33 de la numeració tradicional), que es
fonamentava a una cota més baixa que la de la muralla alt imperial. D’altra banda,
tampoc ens ha pervingut informació pel que fa als nivells localitzats a l’interior de la
ciutat que, segons la documentació planimètrica, van ser afectats per la intervenció dels
anys 1967/68.

En canvi, un sondeig efectuat a l’interior de la torre baix imperial, una vegada excavat
el seu rebliment d’opus caementicium, va poder documentar l’estratigrafia que es trobava
a una cota inferior a la fonamentació de la muralla alt imperial (fig. 5.19). Pel que fa a la
reconstrucció d’aquests nivells, tanmateix, només es disposa dels dibuixos de F. Cardoner
(Apèndix A, fig. A.18a) i de les notes que acompanyen algunes mostres de sediment
conservades en L’Arxiu Arqueològic de l’Ajuntament de Barcelona. La descripció de la
seqüència, per tant, es pot prestar a errors interpretatius.

L’estrat geològic, que, atesa la proximitat amb la línia de costa, era constituït per
sorres, de les quals es guardà una mostra i algunes restes malacològiques, es localitzava a
la cota de 3,30 m s.n.m. Per sobre d’aquest, segons consta en l’etiquetatge d’una mostra,
es situava el nivell identificat pels arqueòlegs com “tortorà”, un sediment format per
argiles amb concentració de carbonats - símptoma d’una perllongada dessecació - associat,
en l’estratigrafia local, a nivells pre-ocupacionals.

Per sobre d’aquest nivell, que hauria tingut una potència d’uns 0,54 m, si s’interpreta
correctament el tractament gràfic de la secció del sondeig, es localitzaria una fina capa de
només 5-10 cm de potència i, encara per sobre, un altre nivell d’uns 0,70 m de potència
màxima excavada. Entre la cota de 4,50 m s.n.m., a partir de la qual es va excavar
el sondeig, i l’arrencament del nucli d’opus caementicium de la torre 33, és possible
que existís més estratigrafia, tal com semblen indicar les troballes de material moble
etiquetades com “al pie de la torre”, una mostra de sediment etiquetada com “terra negra
trobada a l’interior de la torre”,39 i l’analogia amb el tractament gràfic d’un nivell en una

37Verrié et al., 1973, p. 272-274.
38Una reproducció dels aixecaments, integrats en la planimetria d’aquest treball, es presenta a l’annex

A, fig. A.18.
39A diferència de les mostres de sorres i de tortorà, a propòsit de les quals s’especifica clarament
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Figura 5.19: Sondeig al peu de la muralla alt imperial a
la plaça dels Traginers (foto Centre de Documentació del
Servei d’Arqueologia de Barcelona)

Figura 5.20: Parament exterior de la muralla alt imperial
a la plaça dels Traginers i detall de la peça esculpida
(foto Centre de Documentació del Servei d’Arqueologia de
Barcelona)
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segona secció de la muralla. Això no obstant, a falta de documentació més explícita, és
impossible saber si aquest paquet feia part del nivell més alt del sondeig o s’hi diferenciava.
Part d’aquest estrat podria incloure el sediment de rebliment de la rasa de fonamentació
de la muralla alt imperial o ser el producte d’anivellaments previs a la construcció de la
torre baix imperial.

El que està clar, jutjant per la secció de les dues obres, és que, al moment de construir
el reforç baix imperial, el terreny a l’exterior del recinte alt imperial s’havia rebaixat fins
a deixar-ne a la vista els fonaments, als quals el rebliment de l’obra tardana s’adossa. En
aquesta ocasió, amb tota probabilitat, es va aprofitar per refer part del parament de l’obra
antiga, tal com es veurà a l’apartat següent, amb material reaprofitat. La cronologia del
material moble que procedeix de l’estrat “al pie de la torre” semblaria, d’altra banda,
posar-lo en relació amb moviments de terra posteriors a l’època fundacional i, per tant,
s’hi tornarà a l’hora de tractar la cronologia del reforç baix imperial (apartat 10.2.1.6).

5.2.4.2 L’estructura

Les fonamentacions, d’uns 2,05 m d’amplada i 1,14 m de potència, estan compostes
per pedres de dimensions considerables (les més grans mesuren entre 1,24 x 0,57 i 1,14 x
0,89 m), no desbastades i assentades en sec, que formaven una mena de banqueta més
ampla que l’alçat que se l’hi recolzava a sobre.

Aquest, constituït per dos paraments d’opus vittatum que contenien un nucli d’opus
caementicium, tenia una amplada al voltant dels 1,55 m. En la façana exterior de la
cantonada formada pel canvi d’orientació del traçat, el parament era constituït per grans
blocs tallats i decorats amb encoixinat, de manera anàloga al que s’ha vist en altres
sectors del recinte, possiblement per raons de reforç estructural (alçat 17). Un d’aquests
carreus, d’uns 0,53 m d’alçària i 0,40 m de llargària, presentava, tal com s’aprecia en
la documentació gràfica (fig. 5.20; apèndix A, fig. A.18a), un relleu circular del qual,
malauradament, amb prou feina es distingeixen ulteriors detalls.

Es tractaria, molt probablement, d’un pulvino amb representació d’una Gorgona,40

pertanyent en origen a un monument funerari en forma d’altar i col·locat, en l’obra
defensiva, en posició vertical.

Una confirmació d’aquesta identificació, que avui no pot ser avalada per un examen
autòptic, es pot reconèixer en la constatació que la primera impressió dels excavadors, al
buidar el massís de la torre baix imperial i al descobrir la façana del recinte primigeni,
va ser de trobar-se davant d’un monument funerari.41

la procedència de la “cata”, la referència més general d’aquesta mostra semblaria descartar la seva
procedència del sondeig.

40Claveria, 2008. S’agraeix A. Garrido per la confirmació de la iconografia proposada per l’autor i per
la correcta identificació de la tipologia arquitectònica de la peça. Per altres exemples de pulvinos amb
Gorgona reutilitzats en la muralla baix imperial, es vegi Garrido Elena, 2011, pàg. 160-167.

41“Resumen de la XXVIII campaña arqueológica Municipal, correspondiente al año 1968”, document
mecanoscrit conservat en el Museu d’Història de Barcelona: “Se ha puesto al descubierto el ángulo de un
edificio apresado en el interior [de la torre], tal vez se trate de un importante monumento sepulcral.”
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L’aprofitament d’una peça funerària en el parament, que s’ha de relacionar amb una
reparació d’època baix imperial, no és l’únic indici del fet que el recinte primigeni, per
una falta de manutenció o per algun esdeveniment traumàtic, en el segle III dC es trobava
en un estat de conservació precari. La documentació planimètrica documenta, de fet,
que en aquest sector la muralla alt imperial es conservava, al moment de reforçar-la en
època baix imperial, només per una alçària de 3 m, molt inferior a la que havia de ser la
seva dimensió original (Apèndix A, fig. A.18c). Encara que la secció de F. Cardoner no
doni detalls pel que fa al parament interior de la muralla baix imperial, la nova obra,
en aquest punt, no només s’adossava al primer recinte, sinó que també s’hi recolzava a
sobre, reconstruint-ne l’alçada perduda (secció 6).

5.2.5 Pati d’en Llimona
La línia de façana interior de la muralla alt imperial es conserva, per una llargària

d’aproximadament 37 m, a l’interior del centre cívic Pati d’en Llimona (planta 14).
Això no obstant, de la part que avui queda a la vista, molt poc correspon a l’obra

fundacional: els primers dos metres per sobre del nivell d’ús actual apareixen retallats i
amb freqüents reparacions, dutes a terme a partir de l’època medieval; més amunt, i fins
a la cota del pas de ronda, el parament apareix reconstruït, possiblement en època baix
imperial, amb un opus Africanum no gaire regular, per la descripció del qual es reenvia a
l’apartat 9.2.1. Sembla, per tant, que en aquest sector, igual que en la propera plaça dels
Traginers, l’estat de conservació del primer recinte hagués arribat a ser força deficient
cap a finals de l’alta edat imperial.

Figura 5.21: Façana interior de la muralla a l’in-
terior del Pati d’en Llimona. Excavacions 1989
(Gea, Hernández, 2012, foto 24).

La muralla es conserva, en canvi, a les cotes inferiors, investigades puntualment en el
decurs de les excavacions arqueològiques dutes a termes en els anys 1984/85 (direcció de
L. Mazaira, E. Riu, A. Olivè) i 1990 (direcció J. E. García, X. Soler).

De la informació, incompleta, que ens ha arribat d’aquestes intervencions i que ha
estat recentment inclosa en una memòria conjunta d’una sèrie d’intervencions en aquest
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sector urbà42, es pot deduir que la muralla recolzava sobre una banqueta de fonamentació,
de la qual es van documentar uns 60 cm de potència. A partir de la cota de 8 m s.n.m.
arrencava l’alçat d’opus vittatum, conservat, en els dos punts on es va poder documentar,
fins a les cotes de 10,70 i 12,30 m s.n.m. (alçat 18; secció 8).

5.3 Quadrant C

5.3.1 Carrer Comtessa de Sobradiel
Una excavació duta a terme, l’any 1995, en la finca del carrer Comtessa de Sobradiel 4,

va interceptar un fragment de muralla alt imperial corresponent a l’angle més meridional
del traçat urbà (planta 16 ).43

A causa de la presència del recinte baix imperial que se li adossava, l’estructura
primigènia es va poder documentar només en planta, a la cota d’arrasament de 7,07 m
s.n.m., per una llargària de 2,80 m. La línia de façana estava delimitada per una filada
del parament exterior, construït amb dues tècniques diferents: l’extremitat septentrional
estava formada per petits carreus disposats en opus vittatum; l’extremitat oposada, en
proximitat del canvi d’orientació, que semblaria ser testimoniat per un carreu localitzat al
marge de l’excavació, estava formada per grans carreus d’opus quadratum, anàlogament al
que, s’ha vist, passava a altres cantonades del traçat. El parament contenia el farciment
d’opus caementicium.

5.3.2 Carrer Cervantes
Un petit fragment del recinte alt imperial es va documentar en el curs d’un control

arqueològic d’una rasa per a serveis que descorria al llarg del carrer Cervantes (planta
17,A).44 La muralla, documentada només per uns 0,40 m de llargària i per uns 0,35 m de
potència, des de la cota de 7,82 m s.n.m. fins a la cota de 7,52 m s.n.m., té, en aquest
punt, una amplada de 1,88 m; en el reduït espai de la rasa es van descobrir dues filades de
carreus del parament interior (fig. 5.22), el rebliment d’opus caementicum i unes pedres
que constitueixen la línia de façana exterior que, a causa de la presència de la muralla
baix imperial que se li adossa, es va observar només en planta.

5.3.3 Carrer Avinyó, 17-19
Una porció dels recintes defensius de Barcino es conserva en la finca del Carrer Avinyó,

17-19. La part relativa a l’obra baix imperial, corresponent a les torres XI/7 i XI/8 (52 i
53 de la numeració tradicional) i al tram de cortina entre elles, s’aprecia, en menor o major
mesura, en la planta baixa i en el primer pis de l’edifici actual.45 Pel que fa a la muralla

42Gea, Hernández, 2012.
43Rodríguez i Pedret, 1995 (cala 1).
44Ravotto, 2012b.
45Granados, 1996-1997, p. 1622.
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Figura 5.22: Línia de façana interior de la muralla
alt imperial al carrer Cervantes (foto A. Ravotto).

alt imperial, queda a la vista a l’alçada del primer pis de la finca, seu de l’Associació
Excursionista d’Etnografia i Folklore, gràcies al fet que el massís de l’obra més tardana
va ser buidat parcialment, segons sembla, en època indeterminada, i condicionat entre
els anys 1957 i 1987, per iniciativa dels socis de l’Associació. Actualment, a l’interior de
dues petites dependències obtingudes, respectivament, dintre de la torre baix imperial
XI/7 (torre 52 de la numeració tradicional) i a l’extremitat de la cortina cap a la torre
XI/8 (torre 53), així com al llarg del passadís que les comunica, de la muralla alt imperial
s’observen un pany del parament exterior (planta 17,B), per una llargària d’uns 8,33 m i
una alçària entre 1,90 i 1,95 m, i una secció parcial de 1,08 m d’amplada màxima per
3,45 m d’alçària.

El parament està format per pedres de mida petita, tallades amb secció trapezoïdal
per augmentar la solidesa del travat amb l’opus caementicium. A la cara exterior, queden
restes d’una capa de morter que, en origen, havia de recobrir gran part de les pedres,
regularitzant-ne les irregularitats de la cara vista i formant, d’aquesta manera, una mena
d’encintat on les juntes estaven remarcades amb una incisió.

En la paret sud de l’habitació septentrional, queda a la vista una secció parcial on
s’aprecia, per sobre d’un tapiat d’època posterior, el parament i el massís de rebliment
de l’obra romana, fins a una alçària de 3,35 m per sobre del paviment actual (secció 13,
amb la muralla alt imperial i el reforç baix imperial adossat). Respecte a la base de la
muralla, en aquest punt l’obra s’hauria conservat, per tant, per uns 7 metres d’alçària.
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5.4 Quadrant D

5.4.1 Carrer del Call, 5-7
A l’ antic barri jueu, avui, el recinte urbà apareix seccionat per l’obertura del carrer

del Call, duta a terme entre els segles XI i XIII.46 Un tram de recinte situat a nord del
carrer va ser objecte d’una intervenció arqueològica, l’any 1996, que va poder documentar
a fons una sèrie d’evidències relatives a la reforma d’època baix imperial.47

Encara que les restes de la primera muralla, en major o menor mesura, han de
sobreviure en aquest sector, a efectes pràctics queden emmascarades per l’alçat de la
segona, des de la banda exterior, i pels nivells d’ús del pas de ronda, des de les cotes
superiors.

Figura 5.23: Secció del recinte urbà en
el carrer del Call. S’indiquen amb una
fletxa les restes del parament interior,
i amb una línia discontinua l’hipotètic
límit entre les dues muralles, del qual,
tanmateix, no es te constància (foto A.
Ravotto).

L’únic element que es podria adscriure, de manera hipotètica, a la primera fase,
actualment es reconeix justament en el tall que queda al descobert en la façana de la
finca núm. 5 (alçat 25).

Entre la multitud de transformacions que va rebre la façana al llarg dels segles,
s’aprecien 21 filades de petits carreus, sobreviscudes entre les cotes de 13,8 i 17,6 m
s.n.m., és a dir, aproximadament a partir de 6,30 m per sobre del nivell d’ús d’època
romana i fins al nivell del pas de ronda, que remarquen la línia corresponent a la façana
interior del recinte (fig. 5.23). Les dimensions dels carreus són compatibles, en efecte,
amb aquells dels que es van utilitzar, en època augustal, per construir els paraments de
la muralla.

46Granados, 1991, p. 184.
47N. Miró i Alaix, 1996; N. Miró i Alaix, 2005.
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Això no obstant, en aquest cas, s’ha d’avaluar el fet que l’opus caementicium, amb el
qual els carreus semblarien solidaris, i que s’estén, en la secció visible des del carrer, en
direcció a l’exterior de la ciutat, no presenta cap interrupció on hauria de situar-se el
parament exterior de la muralla alt imperial. Si bé en el pany de rebliment s’hi reconeixen
algunes variacions, degudes a la diferent concentració de pedres al seu interior i al perfil
irregular del trencament d’època medieval, en general l’opus caementicium apareix força
uniforme des de l’esmentat parament interior i per una amplada de 3 m, és a dir, fins a
on queda a la vista la secció. En tota l’amplada a la vista s’aprecia, de fet, la subdivisió
en llits de morter abocats a mida que s’aixecava el parament exterior baix imperial.

Un examen autòptic detallat, quan no un lleu repicat en punts concrets, podria
aportar elements de judici resolutius. Cap la possibilitat que en aquest punt, igual al
que s’ha documentat a altres llocs (plaça dels Traginers, Pati d’en Llimona, Palau del
Bisbe entre altres; es vegi, l’apartat 8.7), les cotes superiors de la muralla alt imperial
haguessin estat reconstruïdes al moment d’edificar el reforç baix imperial.

5.4.2 Palau del Bisbe
A més de l’evidència al carrer del Call, en el quadrant nord occidental del traçat

defensiu les traces de la muralla alt imperial consten només en el sector ocupat pel
palau episcopal.48 on l’antic recinte defensiu en constitueix el suport estructural de les
dependències septentrionals.

Les estructures que s’hi van adossar a partir del segle XII emmascaren gran part de
l’obra original, la planta de la qual, tanmateix, és perfectament evident en la planimetria
parcel·laria d’aquest sector. Això no obstant, encara que la línia interior de la façana
septentrional coincideix amb el parament interior de la muralla alt imperial, gran part de
l’obra antiga que, avui, queda a la vista, no conserva cap vestigi de la muralla fundacional.
Es tracta, de fet, d’uns 7 metres de parament realitzat amb la tècnica de l’opus Africanum,

48 La tradició historiogràfica tendeix a incloure entre les restes conegudes de la muralla augustal - si
no de manera explicita, almenys en els plànols que acompanyen els treballs sobre el recinte barcelonès -
també un fragment localitzat en la baixada de Santa Eulàlia.
La baixada de Santa Eulàlia havia estat considerada un sector d’interès arqueològic especial d’ençà

que, l’any 1847, es va documentar un fragment de mosaic romà que hauria pertangut a una edificació
amortitzada per la muralla baix imperial (Balil, 1962, p. 49-51). L’any 1966, una excavació arqueològica
dirigida per Serra Ràfols va poder descobrir, en efecte, una porció del recinte romà amb una alineació
perpendicular al carrer, que incloïa la cantonada d’una torre baix imperial i el seu rebliment interior
(Serra Ràfols, Adroer i Tasis, 1967, p. 36-49; Garrut, 1969, p. 113-114).

Entre les evidències documentades, però, no consta cap resta de la muralla alt imperial. En el decurs
de l’excavació, la torre es va documentar amb una grossor de 5 metres, corresponent al sortint del cub i a
part del rebliment de la cortina (secció 14). En canvi, no es va documentar cap traça del parament interior
del recinte, atès que, en direcció a l’interior de la ciutat, aparentment l’estructura va ser desmuntada
completament en època indeterminada. El massís de formigó, excavat fins a les cotes inferiors, era
homogeni, sense cap element que denotés un canvi, en el rebliment o en les fonamentacions, atribuïble a
la presència de la muralla alt imperial. Atès que una estimació de Serra Ràfols calcula en un parell de
metres la part destruïda, sembla per tant que, en aquest lloc, el recinte primigeni hagi estat desmuntat
fins als fonaments.
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i atribuïble, en funció d’una sèrie d’elements detallats en l’apartat corresponent, a la
reforma baix imperial.

Els únics sectors on es conserven els elements originals de la muralla es localitzen en
proximitat de la porta de NO: l’excavació a l’interior de la torre baix imperial identificada
amb la sigla XV/6 (número 76 o 78 en la bibliografia anterior) va permetre observar un
pany de parament, enllaçat amb el pilar SO del passadís per a vianants, al qual l’obra
del segle III dC s’havia adossat (alçat 6).
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Capítol 6

Descripció de les portes

6.1 La porta NO

La porta que garantia l’accés a la ciutat per la banda de nord-oest va ser
objecte d’una sèrie d’excavacions - algunes en època pre-estratigràfica - que han
permès reconstruir-ne molts detalls constructius. Es tractava d’una porta triforada,

estructurada en un pas central pels carruatges i dos passadissos per als vianants, proveïda
d’una cort o cavedium i de dos àmbits tancats, amb probable funció militar, localitzats a
les extremitats laterals (planta 6).

6.1.1 Les fonts arqueològiques
El nivell de detall del coneixement de la porta varia segons els seus elements cons-

titutius. Encara que fins al segle XIX el conjunt de la porta es conservés en bon estat,
les reproduccions gràfiques no són de gaire ajuda a l’hora de proporcionar dades del
seu aspecte originari, ja que en aquella època la façana exterior presentava una sèrie
d’estructures adossades (fig. 6.1) que emmascaraven eventuals supervivències de l’obra
romana. Si bé, entre aquestes últimes, destaquen les dues torres d’època baix imperial,
és possible reconèixer en el gravat un petit fragment de la línia de façana originària.

Encara que les proporcions entre els volums arquitectònics representats en els gravats
apareixen lleugerament distorsionades, en el dibuix de l’extremitat NE de la porta es
reconeixen clarament, en perspectiva, tres cossos en successió: el primer és, òbviament,
la torre baix imperial; el segon, una cantonada que, a les cotes superiors, es perd darrere
de les estructures adossades i que sembla correspondre a la cantonada, encara observable
avui, de la casa de l’Ardiaca; en tercer pla, finalment, hi ha un pany de mur, en el qual
s’obre un arc de mig punt, que hauria de correspondre a la façana de la porta augustal,
en una posició compatible amb aquella que ve determinada, com es veurà en els apartats
següents, per les estructures documentades arqueològicament.

La bibliografia científica ha documentat amb un bon grau de detall el passadís per a
vianants de SO, gràcies, sobretot, a la intervenció arqueològica duta a terme l’any 1973
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Figura 6.1: Grabat de A. de Laborde, de l’any 1803 (Puig
i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2007, fig. 3).

Figura 6.2: Detall de la figura 6.1, on s’evidencien els diferents
plans prospectius de les estructures representades. En blau, el reforç
d’època baix imperial; en verd, els acreixements d’època posterior,
corresponents, encara avui, a la cantonada de la casa de l’Ardiaca i
al volum del Palau Episcopal que engloba el passadís meridional; en
groc, el pla que correspon a la façana d’època augustal. En la foto
actual (foto A. Ravotto), la localització de la façana de la muralla
alt imperial s’ha aproximat en funció de la planimetria arqueològica.
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en el sector meridional de la porta (fig. 6.3).1

Figura 6.3: Interior del passadís de SO.
Punt de vista des de SE (foto A. Ra-
votto)

Les dades oferides per aquesta intervenció van donar lloc a la teoria segons la qual les
evidències del passadís, i per extensió, de la resta de la porta, haurien sigut el producte
de dues fases constructives: en un primer moment, l’entrada a la ciutat hauria estat
conformada com una senzilla obertura triforada, alineada amb la cortina defensiva; només
en un segon temps, l’estructura s’hauria ampliat cap a l’interior de la ciutat, amb la creació
d’una cort central i dos passadissos laterals. En realitat, tot i que aquesta interpretació
podia semblar lògica en funció de les dades puntuals del sector excavat, la resta de les
evidències conegudes tendeix cap a una interpretació radicalment diferent, segons la
qual l’estructura fundacional ja hauria estat dotada de cavedium i dels passadissos que
el flanquejaven. En canvi, els efectes d’una segona fase constructiva s’aprecien en una
peculiar perllongació del passadís septentrional, que va adquirir una orientació diferent
de la resta d’evidències de la porta monumental. En l’apartat dedicat a la interpretació
de les restes (apartat 8.3.1.1), es discutiran en detall tots els aspectes implicats en les
dues teories.

En la publicació de l’excavació ja s’havia documentat com el mur SO del passadís
girava cap a NO, delimitant, aparentment, un àmbit annexe a la porta que, en aquella
ocasió, no va ser investigat. L’ampliació de l’excavació, tanmateix, havia de constar
entre els objectius del Museu d’Història pocs anys després, tal com resulta en un plànol,

1Granados, 1976a.
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dibuixat per F. Cardoner el 1977 (apèndix A, fig. A.2b),2 mitjançant el qual es proposa
excavar l’àrea situada a l’exterior de l’àmbit quadrangular.

Malauradament, no s’ha pogut trobar cap informe que acompanyi la proposta ni que
relati l’excavació que, efectivament, es va arribar a dur a terme o, almenys, a començar.
Una visita dintre dels soterranis del palau episcopal permet apreciar que la part que
es proposava excavar l’any 1977 queda rebaixada, encara que no fins als nivells estèrils.
Però, a més, l’excavació es va ampliar també a l’interior de l’esmentat ambient adossat a
la muralla, atès que avui queda parcialment buidat del sediment que l’omplia. Aquestes
operacions de rebaix, a testimoni de les quals queden, in situ, eines d’excavació i un jaló
mètric de fusta, van deixar al descobert alguns paraments romans, sense però arribar a
afectar-ne l’estratigrafia d’ús.

La intervenció es va començar en un moment indeterminat de l’any 1978: en l’Arxiu
Diocesà de Barcelona es conserva una sèrie de dibuixos del mateix Cardoner, datats entre
1978 i 1979, que representen la majoria de les evidències descobertes (apèndix A, fig.
A.3, A.4, A.5). El fet que una part de les estructures avui visibles, especialment aquelles
localitzades en el sector meridional de l’excavació, no consti en la documentació gràfica,
podria indicar que la intervenció es va prolongar més enllà de l’any 1979.

En canvi, es disposa de menys dades relatives al pas central – del que es conserven a
la vista, en l’actual carrer del Bisbe, pocs elements sobreviscuts - i, en general, als nivells
superiors. Molt útils, sota aquest punt de vista, són tres dibuixos tècnics conservats
en el Centre de Documentació del Servei d’Arqueologia de Barcelona, que representen
l’alçat dels murs del cavedium. Tot i així, per no anar acompanyats per documentació
textual, deixen marge per algunes especulacions sobre llur elaboració, que poden tenir
una implicació important a l’hora d’integrar les dades que ofereixen amb la resta de la
documentació arqueològica.

Un d’ells, el que representa l’alçat de la paret NE del mur SO de la cort, va ser
elaborat, el 1986, sobre un original anterior - que remunta, possiblement, a l’any 1958,
quan es van posar al descobert els brancals de la porta3 - i, gràcies a la comparació amb
les evidències encara visibles, es pot assegurar que es tracta d’una representació fidel a la
realitat (apèndix A, fig. A.8).

Un segon alçat (apèndix A, fig. A.9), elaborat l’any 1989, representa una mena
d’idealització de la mateixa façana. Presenta, però, evidents problemes interpretatius: en
primer lloc, sofreix d’un desfasament en l’alineació entre la part encara visible avui i la
part per sota del carrer; secundàriament, els fonaments, que no apareixen al dibuix del
1986, no corresponen a aquells que es van documentar, de manera arqueològica, a l’altre
costat del mateix mur, en ocasió de l’esmentada excavació de l’any 1973. A l’hora de fer
servir aquest dibuix per una interpretació de les restes, per tant, cal ser prudents.

El tercer alçat, també, va ser elaborat en 1989, i representa l’alçat SO del mur de

2 Cardoner 1977.
3Els treballs estaven en curs el juliol de 1958, segons informa Florensa Ferrer, 1958, s/p. Tanmateix,

exceptuats els dibuixos esmentats al text, no consta cap altra documentació. Ni Serra Ràfols hi fa
referència, malgrat que més vegades esmenti altres treballs en aquests mateixos sector i any.
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NE del pas central (apèndix A, fig. A.10). La data i el tractament gràfic del dibuix
- on els carreus apareixen extremadament regulars, sense cap detall que n’indiqui el
desgast - podrien indicar que es va elaborar en el marc del mateix estudi reconstructiu de
l’anterior. Malauradament, al no disposar d’un original anterior, no es pot avaluar el grau
de fiabilitat de l’alçat en qüestió. D’una banda, el dibuix ofereix detalls que difícilment
poden adscriure’s enterament a una hipòtesi reconstructiva; de l’altra, la comparació
amb les escadusseres restes encara visibles avui suggereix, de totes maneres, utilitzar
prudència a l’hora d’integrar-lo en la planimetria del monument.

Pel que fa a la meitat septentrional de la porta, es disposa d’una planta, publicada,
malauradament sense cap apartat textual, per Serra Ràfols el 1964 (apèndix A, fig. A.1):4
elaborada en època indeterminada, possiblement representa les evidències documentades
en ocasió d’uns rebaixos al carrer del Bisbe de l’any 1958 i del condicionament de la plaça
de l’any 19615 i algunes evidències, localitzades dintre de la casa de l’Ardiaca, relatives a
l’àmbit annexe septentrional.

Aquestes últimes apareixen, per primera vegada, en l’esmentat plànol, encara que
l’autor, al relatar l’estat de la qüestió de la investigació sobre el recinte defensiu, no li
dediqui ni tan sol una línia de text.6

És curiós, d’altra banda, que cap dels investigadors que, amb anterioritat a aquesta
data, es van implicar personalment en la investigació d’aquest sector (Duran i Sanpere
l’any 1930, Serra Ràfols i Florensa el 1958),7 faci referència a aquest àmbit. A nivell
hipotètic, per tant, es podria pensar que les estructures varen ser posades a la llum en
el decurs de les obres de condicionament i restauració de l’edifici per la seva destinació
a seu de l’Arxiu Històric, dutes a terme a partir de l’any 1921 i sense cap supervisió
arqueològica.8 A l’Arxiu Arqueològic localitzat en la Zona Franca de Barcelona hi consten,
en efecte, algunes caixes de material etiquetades amb la referència a aquest any.9

Si difícilment es pot pensar que els arqueòlegs professionals haguessin pogut passar
sota silenci una sèrie d’evidències excavades personalment, no és del tot inversemblant
que, encara coneixent la seva existència, no hagin cregut oportú incloure’n la descripció
a l’hora de detallar la muralla, en una època en la qual la presència del recinte primigeni,
al qual les estructures s’adossen, encara estava essent discutida.

No és un cas, potser, que la primera referència a aquest cos vingui de qui va contribuir
contundentment al reconeixement de la romanitat del primer recinte: F. Pallarés, el 1969,

4Serra Ràfols, 1964, làm. s/n a p. 65.
5Florensa Ferrer, 1958, s/p.
6Serra Ràfols, 1964, làm. s/n a p. 65. A p. 11, nota 4, l’autor especifica que el dibuix hauria hagut de

confluir en un estudi a propòsit dels aqüeductes de Barcino que, malauradament, no va arribar a veure la
llum.

7Serra Ràfols, 1959; Florensa Ferrer, 1958; Duran i Sanpere, 1943.
8Així, també, sembla indicar Serra Ràfols, 1967, p. 131. Tanmateix, els autors de dues petites

monografies sobre la casa de l’Ardiaca (Duran i Sanpere, 1928; Busquets i Conill, 1928), encara que
tractin altres aspectes lligats a la romanitat del sector i a les obres que van afectar la muralla, no esmenten
aquestes restes.

9A falta de qualsevol tipus de referència estratigràfica, llur utilitat, a efectes d’una interpretació del
conjunt edilici, és gairebé nul·la.
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reprodueix una versió simplificada del dibuix ja publicat per Serra Ràfols i es planteja si
una petita porció de les estructures representades podria pertànyer a la porta d’època
augustal.10 El 1975, la mateixa autora afegeix que l’àmbit quadrangular adossat a la
muralla podria identificar-se, atesa la situació topogràfica en proximitat de l’entrada dels
aqüeductes en la ciutat, amb un castellum aquae.11

L’any següent, O. Granados presenta una reconstrucció hipotètica de la porta de NO,
segons la qual les estructures documentades en antic constituirien, per analogia amb
algunes evidències excavades al palau del Bisbe, un cos de guàrdia afegit a la porta en
època indeterminada, posterior a la fundacional però anterior a la baix imperial.12

De l’any 1977 daten uns aixecaments planimètrics inèdits, de la mà de l’arquitecte
F. Cardoner, conservats en el Museu d’Historia de Barcelona(apèndix A, fig. A.2a). El
dibuix va ser executat, possiblement, a causa del renovat interès per part dels tècnics
de l’Ajuntament a la problemàtica de la porta de NO, interessada per una campanya
d’excavació els anys 1973 i 1974. La part que es refereix a la casa de l’Ardiaca és menys
completa, pel que fa a la planta, respecte al dibuix publicat per Serra Ràfols, atès que
des de l’any 1959 el sector va sofrir algunes modificacions que van emmascarar part de
les evidències; però, en canvi, la documentació inclou una secció. L’àmbit quadrangular
està identificat com a “sala d’armes”.

Les dades esmentades fins al moment van permetre als tècnics del Servei d’Arqueologia,
el 1989 (apèndix A, fig. A.6), elaborar una planta de conjunt del sector.

La historiografia més recent assumeix una probable pertinença d’aquest àmbit a la
porta alt imperial, sense, però, decantar-se per cap hipòtesi interpretativa.13

Al marge de l’ajuda representada pels documents gràfics, l’observació autòptica es
revela una font d’informació cabdal per un intent d’interpretació de les estructures
annexes – els dos àmbits tancats als quals s’ha fet referència més amunt - conservades
tant dintre de la casa de l’Ardiaca com dintre del palau Episcopal, que mai van rebre
atenció detallada.14

Finalment, val la pena esmentar un ulterior element que, si per si sol no té validesa
arqueològica en el sentit més estricte, pot oferir alguna indicació a l’hora d’interpretar
alguns detalls del conjunt. Es tracta de l’aspecte que te, avui, el carrer del Bisbe, on el
condicionament urbanístic està enfocat a valoritzar les restes romanes.

No només els paraments antics es van deixar a la vista en alçat, sinó que també la
pavimentació procura no cobrir les restes visibles arran del sòl. Més endavant, al tractar

10Pallarés, 1969, p. 21.
11Pallarés, 1975, p. 30.
12Granados, 1976a, p. 171.
13Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2007, p. 611.
14Pel que fa a les estructures visibles en la casa de l’Ardiaca, Pallarés, 1969, p. 21, s’hi refereix

plantejant-se si no es podria tractar de les restes d’una porta fins i tot anterior a la de la primera
muralla. Granados, 1976a, fig. 5 intueix la correspondència entre les estructures documentades en el
palau episcopal i les conservades en la casa de l’Ardiaca, encara que no inclogui una descripció d’aquestes
últimes. Finalment, Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2007, p. 611, reconeixen una possible relació
entre la porta i aquestes estructures, però les consideren anteriors a aquelles del palau bisbal.
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d’una modificació de la porta, se’n veurà un clar exemple (apartat 6.1.11). De moment,
basti esmentar que les estructures antigues a nivell de circulació apareixen “emmarcades”
entre els materials moderns, que van ser tallats especificadament.

No està clar com s’hagi gestat aquest projecte que, curiosament, la bibliografia
arqueològica no esmenta i que, amb molta probabilitat, es basa en gran part sobre les
dades obtingudes arran dels rebaixos del carrer l’any 1958. De totes maneres, hauria de
ser posterior a l’any 1961, quan es va concloure la rehabilitació de la plaça Nova, atès que
no sembla reconèixer-se en les fotos de la dècada dels 60. És possible, fins i tot, que la
cura d’aquests detalls al carrer del Bisbe sigui un “efecte secundari” de les obres que van
interessar la plaça l’any 1989, arran de la construcció d’un pàrquing subterrani, i que van
ser precedides per una extensa excavació arqueològica.15 Tot i que l’àrea d’intervenció
no hagi afectat el carrer del Bisbe, el posterior condicionament i la pavimentació de la
plaça van incloure la modificació d’alguns detalls del pas per la porta romana, amb una
rampa lleugerament diferent a l’anterior. La re-aparició de restes - ja investigades el 1958
- just per sota de la pavimentació hauria motivat que, rescatant la documentació original,
s’optés per un projecte de condicionament que es pot definir gairebé museogràfic. Pot ser,
de fet, que els dibuixos esmentats abans, datats entre 1986 i 1989 i, segons la interpretació
de qui escriu, basats sobre originals anteriors, manifestessin un renovat interès per aquest
sector i constituïssin la documentació a la qual es va adequar el projecte .

Segurament, qui va supervisar les obres de remodelació tenia clars múltiples detalls de
l’estructura romana: no només es van preservar les restes que sobresortien del nou nivell
de circulació i que només ara, en una visió general, adquireixen un notable significat; sinó
que, també, el condicionament del sector suggereix fins i tot la reconstrucció d’elements
avui perduts: les dues reixes per la recollida d’aigües pluvials, perpendiculars al carrer,
es van col·locar just on s’haurien situat, en època romana, els arcs interior i exterior del
cavedium.

Atesa la manca de documentació més específica, per tant, l’observació de la disposició
de les partes ressaltades pels arquitectes constitueix el mirall de llur interpretació de la
porta: interpretació que adquireix més pes si es té en compte que els autors - encara sense
dur a terme consistents rebaixos del sòl - probablement van poder observar evidències
que avui queden indocumentades per sota del nivell d’ús del carrer o què coneixem per
dibuixos força descontextualitzats respecte als estàndards de documentació arqueològica
actuals.

Resumint, el conjunt de dades relatives la porta adquireix, avui, notables proporcions.
Tanmateix llur dispersió, la freqüent falta de documentació arqueològica i les caracte-
rístiques mateixes d’un dels elements més articulats del conjunt defensiu, implica que
la interpretació del monument requereixi més esforç que la resta d’evidències al llarg
del recinte. Sovint, un element arquitectònic que apareix aïllat de la resta no troba una
contextualització unívoca i, a mesura que la descripció avança, es pot tenir la impressió
que la visió de conjunt, en lloc de definir-se millor, es dilueixi entre la multitud de

15Blasco, Granados et al., 1992.
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possibilitats interpretatives. En realitat, i malgrat que el resultat final estigui lluny de
poder-se considerar definitiu, una exposició d’aquest tipus, a l’estat actual de la recerca,
és absolutament necessària. En molts casos, en aquest treball es dirigeix l’atenció, per
primera vegada, cap a evidències que no van ser excavades amb metodologia arqueològica
i que no van ser incloses en cap tractació específica.

Es tingui en compte que l’objectiu d’aquests apartats, tal com ha estat plantejat
el treball, no és el de oferir una interpretació i una visió funcional de les evidències
arqueològiques - aspectes que es tractaran, juntament a la resta d’interpretacions relatives
a la muralla, al capítol 8 -, sinó que constitueix una mena de repertori descriptiu dels
varis elements arquitectònics que formen el conjunt, agrupats segons llur pertinència a
accions constructives.

6.1.2 El pilar a l’extremitat meridional de la cortina (A1)
Aquest pilar, a més de constituir una de les estructures portants del conjunt de la

porta, constitueix el límit NE de la cortina defensiva, amb la qual és solidari. Feia 1,80
m de profunditat x 2,50 m d’amplada.

6.1.2.1 Els fonaments

Els fonaments del pilar d’entrada, segons la documentació gràfica, no constituirien
una estructura particularment elaborada: serien constituïts, en llur major part, només
per una filada de carreus treballats, de dimensions regulars, alineats al llarg de la seva
línia de façana exterior. Possiblement l’estructura preveia alguns elements destinats a
regularitzar la superfície de recolzament de l’alçat, un dels quals - una pedra localitzada
en correspondència de la façana del pilar cap a l’interior de la ciutat - s’observa en la
documentació gràfica (alçat 7).

La cota superior, en tots casos, se situa a 10,26 m s.n.m. Encara que, per si sols, els
fonaments semblin tenir un desenvolupament excessivament reduït per les dimensions de
l’estructura que havien de sostindre, és probable que part de la primera filada de l’alçat
estigués enterrada i desenvolupés, per tant, la funció de fonament. Jutjant per la cota de
la fonamentació del tram contigu de la muralla (10,55 m s.n.m.), de fet, el nivell d’ús se
situaria uns 30 cm més amunt de la filada dels fonaments de la porta i correspondria,
aproximadament, a la cota (10,65 m s.n.m.) marcada per un llindar localitzat en la zona
de pas (apartat 6.1.10; alçat 1). Segons la teoria tradicional, aquest llindar s’hauria
afegit en un segon moment, quan, al prolongar el passadís cap a l’interior de la ciutat, els
constructors haurien pujat el nivell d’ús.16 Aquí es prefereix considerar la coincidència
de cota entre el nivell de fonamentació de la muralla fundacional i la superfície superior
del llindar com, més senzillament, el resultat d’una concepció unitària del projecte. Es
tornarà sobre el tema més endavant, a l’hora de descriure els espais de circulació dins les
estructures (apartat 6.1.10).

16Granados, 1976a, p. 165.
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6.1.2.2 L’alçat

De l’alçat, obrat en opus quadratum, se n’aprecien les façanes de NO (alçat 1), on
presenta un encoixinat rústic; de NE (alçat 6), que correspon al costat cap al pas per
a vianants i presenta una sèrie de marques d’encaixos que s’han de relacionar amb el
sistema de tancament del portell; i finalment part de la façana de SE (fig. 6.4; alçat
2), que queda englobada en l’interior de l’àmbit annex al passadís. Aquest últim pany,
encara que visible només en les seves cotes superiors (la part inferior està coberta per
estratigrafia no remoguda), permet assegurar que el pilar es conserva per una alçada
màxima de 3,20 m respecte a la filada de fonamentació.

Figura 6.4: Façana SE del pilar en opus quadratum, visible
des de l’interior del palau del Bisbe (foto A. Ravotto).

6.1.3 El mur SO del passadís meridional i el mur SE de l’àmbit lateral
annexe

Aquesta estructura està formada per dos murs solidaris, aixecats amb la mateixa
acció constructiva: el primer, adossat al pilar (A1) descrit a l’apartat 6.1.2, constitueix
la delimitació entre el passadís meridional de la porta i l’àmbit tancat lateral; el segon es
desenvolupa, en direcció NO, a partir de l’extremitat SE del primer i defineix el límit
SE de l’àmbit lateral. El punt de contacte entre els dos trams està representat per un
segon pilar (A2) que, cap a l’interior de la ciutat, té una funció anàloga a la del descrit
anteriorment, solidari amb la cortina.

El seu coneixement es deu, principalment, a la documentació duta a terme en el
decurs de l’excavació del passadís, l’any 1973, i a l’observació autòptica d’alguns sectors
(concretament, de les cotes superiors de la cara SO del mur en comú al passadís i la
cara SO del mur de SE de l’àmbit lateral) que, malgrat no haver estat investigats en el
decurs de l’esmentada excavació, actualment estan a la vista en els soterranis del Palau
Episcopal.
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6.1.3.1 Els fonaments

Les dades relatives als fonaments de l’estructura es refereixen, únicament, a la
part descoberta, l’any 1973, a l’interior del passadís. Aparentment, l’estructura va ser
fonamentada mitjançant l’obertura d’una única rasa, dintre de la qual es van allotjar
dos tipus de fonamentacions diferents. La del pilar a l’interior de la ciutat (A2), amb
una potència de 0,44 m, estava constituïda per una filada de grans carreus treballats, i el
petit espai entre aquests i la paret de la rasa es va omplir amb sediment.

El pany de mur entre aquest pilar i el que estava alineat amb la cortina (pilar A1;
apartat 6.1.2), en canvi, estava fonamentat sobre un abocament d’opus caementicium,
de 1,25 m de potència màxima. Un parell de carreus treballats marcaven, només en
la extremitat meridional, la transició a l’obra en alçat, adaptant-la, d’aquesta manera,
al pendent natural cap al relleu sobre el qual es va bastir la ciutat. Pel que fa a la
fonamentació del tram amb orientació NE-SO, no es disposa de dades directes. Es possible
que, igual que el tram perpendicular, recolzés sobre un abocament d’opus caementicium.

6.1.3.2 L’alçat

El mur amb alineació NO-SE fa 0,80 m d’amplada i 3,52 m de llargària. En la cara
cap al passadís, queden en obra nou filades del parament d’opus vittatum per sobre dels
fonaments, entre les cotes de 10,46 i 11,40 m s.n.m. (alçat 7); en la cara cap a l’àmbit
quadrangular queden altres 10 filades senceres, entre 12,11 i 13,55 m s.n.m., per sobre del
nivell deixat pels excavadors desconeguts (alçat 6). La filada superior és lleugerament
menys regular de les altres potser perquè quan, en època indeterminada, posterior a la
romana, l’alçat de la paret es va acréixer, hauria sofert algun desperfecte. Els carreus,
però, són tots romans. El mur, per tant, està conservat per una alçària de 2,70 m. En
ambdós costats del mur, el petit aparell s’encadella perfectament amb el perfil irregular
de les cinc filades d’opus quadratum que formen el pilar de la cara interior de la porta.

Del tram en direcció NE-SO, avui, poc queda a la vista. En part, probablement,
queda ocultat darrere de l’estratigrafia que, en l’interior de l’àmbit, encara queda per
excavar; en part, va ser afectat per una sèrie d’estructures posteriors, que el van malmetre.
De l’obra romana, avui, s’apercep un petit fragment, en el costat SE, format per quatre
filades de petits carreus disposats en opus vittatum, per una llargària de 1,25 m (fig. 6.5),
enllaçades amb el pilar en opus quadratum del passadís.

Aquestes evidències són les úniques, entre aquelles observables avui, que es poden
adscriure a aquesta fase cronològica. A una o més fases posteriors s’han d’atribuir les
refaccions del mur tal com s’observen en la cara a la vista de SE, per sobre de l’opus
vittatum, i des de l’interior de l’àmbit on, degut a la presència d’estratigrafia que encara
queda per excavar, només s’aprecien les cotes més altes de l’estructura (fig. 6.6).

No interessa, aquí, detallar excessivament aquestes restes, la interpretació de les
quals es veu dificultada a causa del sediment que, en gran part, encara se li adossa i les
recobreix. Des del punt de vista general, sembla que el mur s’hagi restaurat amb pedres
més grans, disposades de manera no gaire regular. Podria ser, jutjant per un carreu tallat
que s’observa a les cotes més altes i sobresurt del sediment no excavat, que hi haguessin,
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intercalats amb els panys d’aparell més petit, unes peces de dimensions majors amb la
finalitat de reforços estructurals, tal com s’observa, per exemple, en l’arquitectura tardo
antiga. Tanmateix, els elements de judici són massa febles per decantar-se per qualsevol
interpretació.17

6.1.4 El mur de delimitació entre el passadís meridional i el pas central
El mur que compartien el passadís meridional i el pas central, que tenia una amplada

de 0,90 m aproximadament i una llargària de 5,35 m, es pot reconstruir amb un notable
grau de precisió gràcies a la intervenció de l’any 1973, que en va documentar la cara
SO, cap al passadís lateral, i a un alçat, elaborat possiblement en ocasió dels esmentats
rebaixos de l’any 1958,18 que en representa la cara de NE, part de la qual, encara avui,
s’observa per sobre del nivell d’ús del carrer del Bisbe.

Des del punt de vista general, està format, igual que el mur SO del passadís, per dos
pilars (B1 i B2) a les extremitats, entre els quals s’aixeca un tram de mur paral·lel al
decumanus. Tanmateix, des del punt de vista estratigràfic i a diferència d’aquell, en el
que el pilar alineat amb la muralla es va aixecar en primer lloc, en aquest cas els tres
elements que el componen són solidaris entre ells. Es tracta, clarament, del resultat
d’un procedir lògic: els constructors van construir, en primer lloc, la cortina i els pilars
exterior de la porta, amb els quals estava enllaçada, i posteriorment la resta de la porta i
la seva subdivisió en tres passos. Tanmateix, aquest punt de vista és del tot nou. La
bibliografia, basant-se únicament en l’observació de la façana SO, arran de la intervenció
en el passadís de l’any 1973, va considerar que tots els pilars cap a la sortida de la ciutat,
alineats amb la cortina, pertanyessin a la fase fundacional de la defensa, mentre que
els murs que definien la cort interior i els passadissos haurien estat el resultat d’una
modificació posterior. En el capítol dedicat a la interpretació de les restes es detallaran
els elements a favor i en contra de la teoria tradicional (apartat 8.3.1.1). De moment,
basti esmentar que, com es veurà a continuació, aquest mur constitueix la prova més
contundent de la inviabilitat d’una subdivisió en diferents fases.

A més, és possible que aquest mur preveiés un ulterior pilar (B3), adossat a la seva
extremitat SE, que mai ha estat tractat per la bibliografia. La seva hipotètica existència
es troba justificada per la representació d’un alçat, possiblement de l’any 1961, que
representa una estructura indeterminada, possiblement en mal estat de conservació (alçat
5; annex A, fig. A.8): la seva identificació amb les restes d’un pilar es veuria justificada
per la correspondència, tant pel que fa a les dimensions com pel que fa a la situació
topogràfica, amb la d’un pilar detectat en el mur oposat (pilar C3, es vegi l’apartat
6.1.5.2.2), el que delimita el cavedium per la seva banda nord.

17Un altre mur, probablement d’època medieval o moderna, s’adossa perpendicularment al mur d’època
alt imperial. La relació d’aquest amb el recreixement posterior, però, no és del tot clara i, possiblement,
implica una articulació més elaborada de la que s’ha esbossat.

18Florensa Ferrer, 1958, s/p
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Figura 6.5: Façana SE del mur sud oriental de l’àmbit
meridional annexe a la porta. A les cotes inferiors encara es
conserven una filada de grans carreus i, per sobre d’aquesta,
quatre filades d’opus vittatum (foto A. Ravotto).

Figura 6.6: Façana NO del mur sud oriental de l’àmbit
meridional annexe a la porta. El gran carreu a l’esquerra (i
potser el de l’extrema dreta) pertany a la fase alt imperial.
La resta del mur apareix refeta en època posterior (foto A.
Ravotto).
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6.1.4.1 Els fonaments

Pel que fa al tram de mur de segura pertinença a la porta - és a dir, exclòs l’hipotètic
pilar adossat a l’extremitat SE - els fonaments del mur, segons els encarregats de
l’excavació del 1973, són pràcticament idèntics als del seu homòleg meridional, descrit en
l’apartat anterior: els pilars a les extremitats es fonamenten sobre una filada de carreus
treballats, mentre que el pany de mur entremig recolza sobre un abocament d’opus
caementicium (alçat 8). Però, a diferència d’aquell i malgrat el que es va publicar a l’hora
de divulgar els resultats de la excavació del passadís,19 és possible que els fonaments
omplissin una única rasa de fonamentació. D’una banda, cal esmentar que el sector
septentrional del passadís es va documentar de manera poc satisfactòria, atès que va ser
afectat per rebaixos incontrolats. De l’altra, en un dibuix inèdit de F. Cardoner (apèndix
A, fig. A.3) que representa aquest sector de la porta, conservat a l’Arxiu Diocesà, la línia
que defineix el tall de la rasa fundacional del mur de NE del passadís, a diferència de la
seva homòloga de SO, es prolonga fins a gran part del pilar septentrional.

Si aquesta interpretació del tractament gràfic correspon a veritat, trobaria correspon-
dència amb el que s’observa, sense cap dubte, en la part per sobre dels fonaments, que
és solidària al llarg de tot el tram. Segons un dibuix que, però, presenta alguns dubtes
interpretatius (es vegi a pàg. 118), per sota dels fonaments dels pilars podria trobar-se, a
més, un rebliment semblant al de la part central del mur (alçat 5).

No es disposa de dades certes, en canvi, pel que fa als fonaments de la hipotètica
estructura adossada a l’extremitat meridional del mur. En l’alçat que la representa, la
cota inferior queda alineada amb l’arrencament de l’alçat de la resta del mur, i sembla
que la superfície sobre la qual recolza no s’hagi arribat a documentar (apèndix A, fig.
A.8). En un altre dibuix, que constitueix un intent de reconstrucció de l’estructura
romana, l’hipotètic pilar no es representa: però, en correspondència del sector on es
localitzarien els seus fonaments, apareix un carreu adossat als fonaments del mur que bé
podria correspondre a la cimentació del pilar en qüestió (apèndix A, fig. A.9).20

6.1.4.2 L’alçat

L’alçat d’aquest mur presenta característiques diferents en les dos façanes que, per
comoditat d’exposició es descriuran en sengles apartats (6.1.4.2.1 i 6.1.4.2.2).

6.1.4.2.1. La cara NE

6.1.4.2.1.1. La paret del
cavedium

La cara de NE es configura com una paret d’opus quadratum,
del qual s’aprecien clarament a la vista 7 filades a partir
de l’actual nivell d’ús del carrer (fig. 6.7); un dibuix inèdit

(apèndix A, fig. A.8), que possiblement remunta als rebaixos del carrer del Bisbe de l’any
1958, permet reconstruir-ho fins a les cotes més baixes (alçat 5).

19Granados, 1976a, p. 163-164.
20Sobre els problemes interpretatius que posa aquesta reconstrucció, es vegin les notes que l’acompanyen,
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Figura 6.7: Alçat NE del mur meridional del pas central
(foto A. Ravotto)

De l’extremitat meridional del mur es conserven a la vista només dos carreus super-
posats, que presenten evidents marques d’haver estat repicats (fig. 6.8). L’inferior, tal
com es dedueix d’un petit sortint que queda, en origen tenia una planta en forma de
“L” i feia part del pilar de SO (pilar B2) de la cort interior de la porta. Com es veurà,
està alineat amb el corresponent pilar (C2) en el mur oposat a aquest (apartat 6.1.5).
L’amplada del sortint – que correspon al braç curt de la “L” - feia 0,75 m; la reconstrucció
de la profunditat és més problemàtica: la hipòtesi més probable, en funció de l’analogia
amb l’esmentat pilar d’enfront, és que el sortint tingués una mida de 0,40 m. Tot i així,
cal esmentar que, entre la documentació que acompanya els resultats de l’excavació del
passadís lateral, de l’any 1973, consta un alçat on sembla haver-se representat aquest
mateix sortint (aquí integrat en l’alçat 4). No està clar d’on procedeix la informació, atès
que, en 1973, no resulta que s’hagi rebaixat el sediment del pas central. És possible que,
per completar la documentació gràfica, s’hagi fet servir els aixecaments efectuats arran
dels rebaixos de l’any 1958. Sigui com sigui, aquest sortint es va representar, en planta i
en alçat, amb una profunditat de només 0,20 m. A nivell d’hipòtesi, es pot especular
que aquesta última no correspongui a la mida original, sinó que es degui també a un
repicament que, a les cotes més baixes, hauria estat menor que el que s’observa avui per
sobre del nivell del carrer del Bisbe.

El carreu, també repicat, per sobre del bloc ara comentat, l’amplada del qual correspon
a l’amplada del sortint (0,75 m) del carreu inferior, constituïa, molt probablement,
l’extremitat superior del pilar, a partir de la qual arrencava l’arc. Tot i que l’imposta
podria trobar-se també a una cota superior, aquesta sembla la hipòtesi més versemblant:
per sobre del carreu el parament del mur apareix refet en època posterior, això que

en l’apèndix A, apartat A.9
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Figura 6.8: Pas central, mur de SO, extremi-
tat SE. A l’esquerra, carreus repicats (foto A.
Ravotto).

Figura 6.9: Pas central, mur de SO, extremitat
NO. (foto A. Ravotto).
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hauria sigut la lògica conseqüència de l’enderroc de l’arc, que hauria deixat al descobert,
probablement, el farciment de l’obra.

Encara que, a partir de la cota d’arrencament de l’arc, l’obra romana hagi desaparegut
per sobre del sortint de 0,75 m, algunes pedres que recolzen sobre la resta del pilar (que,
s’ha dit, tenia una llargària de 1,18 m), podrien correspondre a l’obra original.

En tot cas, cal notar que – a diferència del que es documenta a les cotes inferiors, on
el pany de mur contigu i el pilar apareixen travats entre ells - a les cotes més altes els dos
elements semblen mantenir-se independents. El significat d’aquest detall no és de fàcil
interpretació. La manca de solidaritat entre el pany de mur i qualsevol estructura que
– encara que no s’hagi conservat avui - estigués per sobre de l’arc cap a l’interior de la
ciutat, semblaria minvar la característica de solidesa que s’aprecia als altres sectors de la
porta. És possible, en conseqüència, que aquesta solució estructural estigués relacionada
amb un desenvolupament de la part interior del cavedium del qual, de moment, ens
escapen els detalls arquitectònics.

A contacte amb l’esmentat pilar, en direcció NO, uns carreus estan treballats de
manera de formar un encaix negatiu de grans dimensions (0,50 m d’amplada màxima
x 0,70 m d’alçària màxima), avui parcialment tapiat (fig. 6.8). No es pot assegurar un
origen romà d’aquest negatiu, ni deduir-ne la funció. A nivell d’hipòtesi, podria tractar-se
d’un element relacionat amb un sistema de tancament.

Exceptuant aquest encaix, el pany de mur, contigu al pilar, que es desenvolupa en
direcció NO, es presenta com una façana llisa, sense cap altre carreu repicat. S’ha
d’assumir, per tant, que l’ambient que estava delimitant – la cort interior o cavedium
de la porta – es conformava com un espai a cel obert, o que la volta de la seva coberta
arrencava a una cota superior (es vegi l’examen d’ambdues possibilitats en l’apartat
8.3.1.7). Sembla que alguns carreus haurien estat acabats amb un encoixinat rústic,
encara que el desgast general de l’obra, que sempre ha estat exposada a l’ús, impedeix
assegurar-ho.

Finalment, els primers 75 cm de l’extremitat NO del mur – corresponents al pilar
B1, on segurament recolzava l’arc d’entrada cap a l’exterior de la ciutat - no són visibles,
atès que, probablement per un estat de conservació deficient, van ser refets en època
contemporània, possiblement adossant l’obra nova a les restes malmeses de l’estructura
romana.21 És possible que aquesta refacció es degui al desmuntatge de l’arc d’entrada a
la ciutat que, jutjant pels dos sortints que es documenten als pilars interiors del cavedium,
hauria tingut, en efecte, una amplada al voltant dels 75 cm.

Just al límit entre la part romana encara visible i la reforma – possiblement, per tant,
en el límit de l’hipotètic braç curt de la “L” - els carreus estan esculpits de manera que
un rebaix vertical, de 0,14 m d’amplada x 0,05 m de profunditat, travessa tota la façana
(fig. 6.9). Tant l’amplada com la posició semblarien apuntar que es tracta d’un rail per
on descorria un sistema de tancament a reixa o cataracta. En canvi, l’escassa profunditat

21Tant en la façana exterior de la porta, (Granados, 1976a, p. 162), com l’alçat SO del mur, és a dir,
del costat que dóna al passadís (Granados, 1976a, fig. 4a, reproduïda aquí en l’alçat 8), l’obra romana
apareix incompleta.
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del rebaix, inferior a la documentada en altres exemples semblants, obliga a raonar sobre
la funcionalitat d’una reixa assegurada només per 5 cm per banda i a plantejar-se la
validesa d’aquesta interpretació. Cal notar, de totes formes, que la part que s’observa
d’aquest encaix queda a cotes altes de l’estructura - a partir d’on hauria de situar-se
l’arrencament de l’arc d’entrada - i seria destinat a acollir el marc de la hipotètica reixa
només quan aquesta es trobés en posició aixecada.

Podria ser, encara que no sigui més que una especulació, que a les cotes més baixes
el pilar tingués un sortint més ample que 75 cm, desenvolupant-se a ambdós costats de
la ranura que, per tant, adquiriria més profunditat i garantiria a la reixa una protecció
major a les pressions externes. En efecte, aquest hipotètic pilar en forma de “L” estava
relacionat, d’alguna manera, amb un sortint més ample, de planta rectangular i de 1,18 m
de llargària, compost per dos carreus acostats, que consta en la documentació gràfica de
les cotes inferiors, duta a terme l’any 1973 (planta 6; alçat 1). La seva contextualització
no és del tot clara, atès que en el text que acompanya la divulgació dels resultats no es fa
cap referència a aquest sortint i que, possiblement, no va ser investigat en aquella ocasió.
Sembla possible que els excavadors haguessin tingut accés a documentació anterior: de
fet, aquest dos carreus consten també en un alçat aixecat, probablement, en ocasió dels
rebaixos de l’any 1958 (apèndix A, fig. A.8, aquí inclosa en l’alçat 5) Aparentment,
se’n conservava només una filada, la interpretació de la qual és incerta. Una hipòtesi la
identificaria com la fonamentació d’un hipotètic pilar més estret que, s’ha dit, hauria
suportat les dovelles de l’arc d’entrada. També cap la possibilitat, jutjant per l’analogia
amb algunes restes, descrites més endavant, pertanyents al pilar meridional del mur de
NE, que l’alçat del pilar mantingués les mateixes dimensions documentades en la base
fins a la cota de l’arrencament de l’arc. Aquest últim hauria recolzat sobre un sortint
més reduït, de 0,75 m d’amplada.

6.1.4.2.1.2. La marca en el
pany de mur de SO

En el segon carreu, comptant des de l’extremitat meridional
del mur, de la segona filada observable avui des del carrer
del Bisbe, s’aprecia una marca inscrita amb punxó, que

mereix un esment particular. L’aspecte, a diferència d’un altre signe que s’observa en la
quinta filada, sembla antic, tant jutjant per l’estat de conservació com per la mateixa
tècnica amb punxó, que és compatible amb una cronologia augustal.

Els traços no són definits amb regularitat i la inscripció és, des del punt de vista tècnic,
força aproximada. L’alçada dels caràcters és de 10 cm, mentre que el camp epigràfic es
pot circumscriure als 20 cm de llargària.

Per l’aproximació del traç i, possiblement, pel fet que no es tracta d’un text desenvo-
lupat, la lectura és força dificultosa (fig. 6.10).

Sembla poder-se reconèixer un numeral IIII, seguit per un signe indesxifrable, pel
qual, a l’hora d’intentar una interpretació, es proposara una possible identificació amb
un vexillum.

El numeral crida la atenció perquè, incís sobre el suport de la muralla fundacional,
recorda les marques legionàries, documentades a altres llocs, que, en aquest cas, es
referiria a la Legio IIII Macedonica.

Atenent-se al criteri segons el qual aquest capítol es dedica només a la descripció de
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Figura 6.10: Inscripció en el mur meridional del pas central
(foto A. Ravotto).

les restes, un intent d’interpretació d’aquesta marca - mitjançant, també, el processament
de la reconstrucció tridimensional obtinguda (fig. 6.11) - es reserva a l’apartat 8.6.

6.1.4.2.1.3. El pilar adossat a
la paret del cavedium

En contacte amb l’extremitat SE del pilar SE de la paret
del cavedium, existeixen les restes d’una estructura que
podria constituir part de la porta monumental. Al dia

d’avui, per sobre del nivell del carrer i en posició lleugerament enrederida respecte a la
línia de façana del Palau Episcopal i de la porta romana, s’apercep un abocament de
morter i pedres petites molt semblant a l’opus caementicium (fig. 6.12).

Tal com resulta de l’alçat que representa la part per sota del carrer, l’estructura
arribava fins a la base de la porta i, com s’ha esmentat abans, podria haver recolzat sobre
un carreu de fonamentació (alçat 5). La seva amplada és de 0,78 m, i la seva alçària
màxima conservada és de 2 m. A més, el dibuix ofereix un detall interessant: cap a les
cotes inferiors de l’estructura, es va documentar un carreu clarament romà, possiblement
motllurat. Encara que la seva posició, lleugerament torçada, podria indicar que el carreu
es va desplaçar de la seva posició originària, la hipòtesi més probable és que es tracti
de l’únic element que queda en obra del parament a contacte amb el farciment d’opus
caementicium i que, d’aquesta manera, l’estructura quedava enrasada amb la resta de la
porta.

Tal com es veurà a l’hora de comentar en detall aquest sector (es vegi a pàg. 231,
dins l’apartat 8.3.1.4), una possible interpretació d’aquesta evidència l’identificaria amb
un pilar que perllonga la porta més enllà del límit meridional del cavedium, que d’altra
banda troba correspondència amb un pilar documentat, en aquest cas sense cap ombra
de dubte, al costat oposat del decumanus (pilar C3, es vegi l’apartat 6.1.5.2.2).
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(a) Obteniment d’un calç de la inscripció (foto: A. Ravot-
to).

(b) Reconstrucció virtual (A. Ravotto).

Figura 6.11: Dues diferents tècniques de documentació de la inscripció. Calc amb paper i
reconstrucció tridimensional.
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Figura 6.12: Vista des del sud d’un buit en el parament de
la façana del palau episcopal, dintre del qual s’aprecia un
rebliment. 1: pilar B2 del pas central de la porta romana;
2: rebliment a contacte amb el pilar (encara que, per la
presència de l’ombra, no es pugui apreciar clarament, el
rebliment puja des d’una cota més baixa de la del carrer);
3: carreu de la façana del palau (foto A. Ravotto).

6.1.4.2.2. La cara SO La cara que dona al passadís lateral presenta, a diferència de la
que s’acaba de descriure, una obra amb dues tècniques construc-

tives diferents: en aquest cas es va adoptar la solució ja vista pel mur SO del mateix
passadís, on el tram entre els pilars d’opus quadratum es va bastir en opus vittatum (fig.
6.13; alçat 8).

D’aquesta manera, els límits entre els tres elements funcionals són molt més evidents
que el que s’aprecia en la cara oposada, on, s’ha vist, si el pilar meridional guarda una
fisonomia pròpia, el pilar septentrional és absolutament solidari amb el tram de mur
contigu. Tot i així, els límits dels pilars no són perfectament homogenis, indicant que,
igual que el mur oposat, els gran carreus estaven, d’alguna manera, enllaçat amb l’opus
vittatum.

El pilar cap a l’exterior de la ciutat apareix força malmès, a l’igual que el que s’ha
observat a l’altre costat del mur, per una sèrie de modificacions que, en època posterior
a la romana, van afectar l’extremitat NO de l’estructura.22 La façana SO del pilar
presenta un rebaix amb un perfil còncau, probablement efectuat, no necessàriament en
època fundacional, per facilitar l’obertura i el tancament d’una porta. Adossat al pilar,
del pany obrat amb opus vittatum, avui, només queden en obra tres filades, de 10 cm
d’alçària cadascuna, per una llargària de de 2,26. Per damunt, l’obra apareix com una

22Granados, 1976a, p. 162.
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reconstrucció d’època posterior amb pedres irregulars lligades amb morter. L’extremitat

Figura 6.13: Interior del passadís SO. A la cota més baixa,
sortint del parament d’opus vittatum, s’aprecien els fona-
ments del tram entremig del mur septentrional. (foto A.
Ravotto)

SE d’aquest tram està en contacte amb un pilar en opus quadratum, restes del qual, s’ha
vist, s’observen també en la façana oriental del mur, que dóna al pas per a carruatges.
Del pilar, que té 1,16 m de llargària, es conserven quatre filades de carreus treballats,
amb una alçària total de 1,85 m.

6.1.5 El mur de delimitació entre el pas central i el passadís septentri-
onal

El límit nord-est del pas central de la porta estava constituït per un mur paral·lel al
meridional i que, possiblement, en reproduïa espectacularment les característiques formals.
La façana NE, avui, no és visible, emmascarada darrera dels murs d’una habitació, d’època
indeterminada, situada dintre de la casa de l’Ardiaca. Des del costat del carrer del Bisbe,
el mur en qüestió apareix afectat pels ciments de la façana de l’edifici que hi recolza
sobre, que deixen a la vista només un sector mínim de l’obra romana.

Els documents més significatius, de cara a la reconstrucció d’aquesta evidència, estan
constituïts, en primer lloc, per la planta publicada per Serra Ràfols en 1964 (apèndix A,
fig. A.1)23.

També es disposa d’un alçat, de l’any 1989, que en representa la façana SO fins a
les cotes inferiors, que avui queden enterrades per sota del carrer del Bisbe (apèndix
A, fig. A.10). Encara que es tracti d’un dibuix posterior, les dades sobre les quals es

23Serra Ràfols, 1964, làm. s/n a p. 65.
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basa podrien remuntar, per enèsima vegada, als rebaixos de la plaça Nova de l’any 1961.
Part de les evidències dibuixades es reconeixen, de manera aproximada, en una foto del
1961 (fig. 6.14), quan el nivell del carrer estava més baix del d’avui (fig. 8.2). Tot i així,
com es veurà a continuació, el dibuix presenta algunes incongruències, respecte a la part
encara observable in situ, que obliguen a agafar amb extrema prudència aquest document
de cara a un intent reconstructiu de la façana romana.

Figura 6.14: Detall d’una foto que representa el
carrer del Bisbe l’any 1961 (Arxiu Mas)

L’estructura, de totes maneres, estava constituïda per un tram de mur format per
tres elements solidaris - un pilar cap a l’entrada des del camp (pilar C1), un pany de mur
i un segon pilar cap a l’extremitat interior (pilar C2)- i un tercer pilar (pilar C3) que,
si bé des del punt de vista estratigràfic resulta adossat a la resta de les evidències, s’ha
de considerar pertanyent a la mateixa fase constructiva. Es repeteix, d’aquesta manera,
el mateix esquema del mur a l’altre costat del decumanus: un tram de mur delimita el
cavedium, i un pilar adossat, que correspondria a l’estructura indeterminada, en posició
especular, comentada més amunt, perllonga la porta cap a l’interior de la ciutat.

6.1.5.1 Els fonaments

La documentació gràfica del 1989 representa uns fonaments d’opus caementicium al
llarg de tota la paret de la cort interior, amb una potència màxima de només 0,55 m. Per
sobre de l’opus caementicium, una filada de pedres regulars, de dimensions més petites
que les de les cotes superiors de l’obra, constituiria una plataforma sobre la qual recolza
la part en alçat.
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La fonamentació, per tant, guardaria analogies amb la del mur oposat, integrat, avui,
en la façana del Palau Episcopal. Tanmateix cal recordar, per les raons esmentades a
l’hora d’introduir les fonts arqueològiques disponibles per aquest sector (apartat 6.1.1;
es vegin també les notes en l’apèndix A, apartat A.10), que ambdós dibuixos podrien
implicar una certa dosi de reconstrucció o d’idealització de l’estructura real.

6.1.5.2 L’alçat

6.1.5.2.1. La paret del
cavedium

La llargària d’aquest tram és de 5,24 m; la diferència d’uns 8 cm
respecte al mur oposat que delimita el cavedium de l’altre costat
del decumanus es pot atribuir al grau d’imprecisió derivat de

l’homologació i posada a escala dels diferents plànols utilitzats en l’aixecament topogràfic
realitzat per aquest treball. Pel que fa a l’amplada, la planta que Serra Ràfols va publicar
en 1964 reflecteix que, tal com s’aprecia avui, la façana septentrional del mur quedava
oculta per estructures d’època contemporània i, per tant, no ofereix cap indicació respecte
a la grossor de la paret. Però, les plantes de F. Cardoner, elaborades entre 1977 i 1979,
ofereixen un ulterior detall. En elles, l’arquitecte procura dibuixar amb diferents traços
les partes conservades i les hipotètiques. Les seves dades es poden considerar correctes,
atès que responen, fins a on les comparacions es poden dur a terme, al que es pot
observar encara avui. Curiosament, l’extremitat septentrional del mur en qüestió, per la
seva banda NE, apareix representada amb una línia continua, això que indicaria que el
dibuixant havia arribar a observar un petit fragment de l’alçat (es vegi la reproducció
d’un dibuix original a l’annex A, fig. A.5, integrada en la planta 6 d’aquest treball). El
dibuix ofereix, per tant, la confirmació del que es podia reconstruir a nivell hipotètic, és
a dir, que el mur tingués una amplada d’aproximadament 0,90 m, anàloga a aquella del
seu homòleg de SO.

La façana SO del mur, tal com resulta de la documentació gràfica antiga, estava
bastida enterament en opus quadratum, del qual es conservarien, per sobre dels fonaments,
un màxim de cinc filades, el perfil de les quals ressegueix el pendent del carrer del Bisbe
(annex A, fig. A.10).

Si és versemblant que l’alçat elaborat en 1989 (apartat 6.1.1) reflecteixi l’aspecte
general del monument, els dubtes ja esmentats sobre la fiabilitat del dibuix posen una
sèrie de problemes a l’hora de comparar els detalls de la documentació gràfica amb les
escadusseres restes encara visibles per sobre del nivell del carrer. Avui s’aprecia només
un petit fragment de l’estructura des del carrer del Bisbe, corresponent a dos carreus
adjacents, disposats en forma de «L», que formen part del pilar SE del cavedium (alçat
A.10; fig. 6.15).

Una primera incongruència, entre el dibuix de l’any 1989 i l’observació autòptica de
les restes és que, si la cota del dibuix s’ha reconstruït correctament (es vegin les notes
a l’apèndix A, apartat A.10), s’ha de deduir que, d’alguna manera, o el mur va perdre
un parell de carreus de la filada superior o aquests pertanyen a una filada en segon pla,
avui oculta darrere de la façana de la casa de l’Ardiaca. També s’observa una diferència
d’alçada, entre la documentació, pel que fa al pilar adossat a l’extremitat SE de la paret
del cavedium.
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Però els problemes principals, de cara a un intent de reconstrucció del conjunt de
la porta, estan representats per les característiques i les dimensions del pilar en forma
de “L” que sostenia l’arc de delimitació de la cort per la banda a l’interior de la ciutat.
Segons consta per les restes visibles, la posició de l’element correspon perfectament a
aquella del seu homòleg en el mur de SO, encara que, a diferència d’aquest, la planta
en “L” del fragment del pilar de SE en ve determinada per l’acostament de dos carreus
diferents en lloc d’un únic carreu perfilat. És possible que l’alçat dels pilars preveiés
l’alternança de carreus perfilats i carreus senzillament acostats per tal d’oferir una major
resistència a les sol·licitacions estructurals.

El carreu que forma el sortint, molt desgastat, té 0,40 m de profunditat x aproxima-
dament 0,70 m de llargària; la llargària original, jutjant pel paral·lel amb els sortint de la
paret oposada, hauria de ser al voltant dels 0,75 m.

A més un forat de grípia en la superfície superior del carreu sortint, en ambdós carreus
(el que forma el sortint i el que constitueix la paret del cavedium), es documenta un
encaix que, malgrat el desgast general de la pedra, sembla poder-se reconstruir com un
rebaix en el pla horitzontal, en forma de ranura de secció trapezoïdal (13 cm d’amplada
superior; 6,5 cm d’amplada inferior; 10 cm d’alçària) que termina, en l’extremitat cap al
decumanus, amb una ampliació de planta semicircular o circular (fig. 6.16).

No es pot assegurar que aquest rebaix sigui d’època romana. De totes maneres,
atesa la seva posició, cap a l’angle interior format pel sortint del pilar, just davant de
l’encaix documentat en el pilar d’enfront, podria haver estat relacionat amb un sistema
de tancament del pas. Per exemple, hauria pogut allotjar una grapa que sostenia una
polleguera.

Per sota de l’element en forma de “L” s’aprecia, gairebé enrasat amb la pavimentació
actual, un carreu de planta quadrangular, d’interpretació incerta. D’entrada, cal esmentar
que la seva pertinença a l’obra romana, en funció de l’escassa superfície observable, no
es pot assegurar. Tanmateix, sembla indicada pel fet que es tracta d’un dels elements
que els arquitectes van “emmarcar” entre l’urbanisme actual (vegeu, a aquest propòsit,
p. 120, en l’apartat dedicat a examinar els treballs anteriors) i pel fet que, a un control
autòptic, el carreu està cobert per les evidències romanes descrites fins ara (fig. 6.17).

Presenta, a la seva cara superior, unes estries deixades per les eines dels pedrapiquers
això que indica, possiblement, que la superfície visible avui, a nivell del carrer, en l’obra
original no estava a la vista.

Tot i conformar aquest element, per la seva posició, un sortint respecte al mur, resulta
més llarg (1,18 m) que el sortint format pel carreu superior, comentat abans. Un carreu
amb aquestes característiques s’observa en la planta publicada per Serra Ràfols en 1964
(annex A, fig. A.1), per sota del sortint més estret, sense que, malauradament, s’en pugui
deduir la cota i, per tant, assegurar-ne la coincidència amb l’element encara in situ.

Ara bé, la mesura de 1,18 m sembla una característica recurrent en el projecte de la
porta. Correspon a l’amplada del pilar d’enfront (pilar B2), de la qual sobresurt el sortint
de 0,75 m esmentat en el seu moment, i la mateixa dimensió s’observa a la base del pilar
septentrional del mur de SO (pilar B1), tal com s’ha representat en la documentació
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Figura 6.15: Sortint en forma de L del pilar
meridional del mur septentrional del pas central
(foto A. Ravotto).

Figura 6.16: Encaixos en el pilar: a la dreta, un
forat de grípia; a l’esquerra, un encaix més articu-
lat, esculpit en ambdós carreus (foto A. Ravotto).
Atès que l’estat de conservació del carreu sortint
és deficient, la terminació de l’encaix, amb forma
circular, no queda suficientment definida a la foto.
Es vegi aquest detall a la planta 6.
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(a) Relació estratigràfica entre el sortint de 1,18 m de
llargària i, a sobre, el carreu que forma el sortint de 0,75
m de llargària (foto A. Ravotto).

(b) Detall de la relació estratigràfica entre el sortint de 1,18
m de llargària i, a sobre, el carreu pertanyent a la paret
del cavedium (foto A. Ravotto).

Figura 6.17: Carreu enrasat amb el nivell d’ús actual, en correspondència del pas central de la
porta NO.
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gràfica de l’excavació de l’any 197324 i en diferents aixecaments de F. Cardoner (apend.A,
fig. A.2, A.5)

El problema és que, en el cas del pilar objecte del present apartat, el carreu de 1,18
m de llargària no està enrasat amb el pany de mur, sinó que constitueix un sortint, de la
mateixa amplada que el sortint de 0,75 m que hi recolza sobre. Semblaria, per tant, que
el pilar tingués un sortint de 1,18 m d’amplada fins a la cota d’1,80 m (corresponent a la
cota absoluta de 12 m s.n.m.) per sobre del que s’ha considerat el nivell de circulació del
pas; a partit d’aquí, i per 0,90 m fins a l’arrencament de l’arc, el sortint es reduiria a
0,75 m d’amplada.

En canvi, segons la interpretació més lògica i la documentació gràfica (encara que
aquesta última sigui limitada i no determinant en aquest sentit), en la resta de pilars
els sortints més amples haurien de correspondre a les cotes inferiors, constituint-ne, per
exemple, una mena de basament o les pròpies fonamentacions. En efecte, aquesta és
la interpretació que sembla proposar l’alçat de l’any 1989 (que, s’ha dit més vegades,
probablement constitueix una hipòtesi de reconstrucció més que un alçat real), on el
carreu de 1,18 m correspon al de la filada inferior, mentre que el sortint de 0,75 m queda
representat, per damunt d’aquest, per una línia discontínua.

La interpretació d’aquest carreu, llavors, queda sense resoldre.25 Es tracta de l’enèsim
detall constructiu que, si bé no impedeix una proposta de reconstrucció del monument (que
es presenta en el capítol 8, apartat 8.3.1), deixa obertes més possibilitats interpretatives.
S’haurà d’assumir, en canvi, jutjant almenys pel que es pot documentar avui en aquest
sector, que l’amplada de 0,75 m seria reservada al recolzament de les dovelles de l’arc,
mentre que, per sota de l’arrencament de l’arc, el pilar tindria proporcions més consistents.

6.1.5.2.2. El pilar interior
(C3)

Adossat al pilar interior del cavedium (pilar C2), es documen-
ta un altre pilar, de 0,80 m de llargària, format per carreus
treballats que recolzen sobre un bloc de dimensions majors,

també treballat, amb la funció de fonamentació. De la cara NE es reconeixen, avui,
tres carreus superposats, en l’interior de la casa de l’Ardiaca, que semblen haver portat,
parcialment, un encoixinat rústic. En el pla vertical s’hi reconeix un forat destinat, molt
probablement, a allotjar un sistema de tancament d’una portella del pas per a vianants
(fig. 6.18). Dos – potser tres - carreus més, a una cota més alta, sobresurten del nivell de
circulació del carrer del Bisbe, englobats en la façana exterior de l’edifici (fig. 6.19).

Tampoc es disposa de dades cronològiques que ajudin a contextualitzar aquest
element. L’ús de l’encoixinat rústic ofereix una analogia amb les evidències arqueològiques
pertanyents a la fase fundacional de la muralla, on aquest tractament s’observa, tant a
la vista com ocultat darrere d’altres elements arquitectònics, en l’opus quadratum dels
altres pilars, de la volta del passadís meridional i de l’únic carreu conservat per sobre

24Granados, 1976a, fig. 1, inclosa aquí, com la resta de la documentació antiga, en la planta 6
25Encara que no es pugui descartar de manera absoluta, sembla poc probable que la disposició dels

carreus que conformen el pilar sigui una reconstrucció duta a terme pels tècnics que es van encarregar de
“museïtzar”, de manera discreta, el carrer del Bisbe. Es vegi, sobre la problemàtica d’aquesta intervenció
urbanística, a pàg. 120.



142 CAPÍTOL 6. DESCRIPCIÓ DE LES PORTES

Figura 6.18: Encaix en el pilar SO del passa-
dís septentrional de la porta NO, possiblement
funcional a un sistema de tancament. (foto A.
Ravotto)

Figura 6.19: El pilar SO del passadís septentrio-
nal de la porta NO, vist des del carrer del Bisbe
(foto A. Ravotto)
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d’aquesta. D’altra banda, la presència o l’absència d’encoixinat rústic per aïllar diferents
fases constructives no es pot assumir sense precaucions. És tracta, de fet, d’un punt
important - atès que va motivar la teoria tradicional sobre la construcció de la porta en
dues fases - al qual es dedica un apartat específic en el capítol d’interpretació.

També estranya que, en el cas de què aquesta estructura de pas hagi correspost a
la fase fundacional, no hauria deixat cap rastre a la resta del conjunt monumental que,
d’aquesta manera, tindria una asimetria poc convincent, encara que, des del punt de
vista tècnic, possible. És un altre aspecte sobre el qual es torna a l’hora d’interpretar les
restes.

Finalment, també cap la possibilitat de què sigui una modificació del projecte original.
En tots els casos, però, la interpretació ha de tenir en compte altres variables: l’evidència
d’un ulterior desenvolupament d’aquest mateix passadís, que s’exposa a l’apartat 6.1.11, i
la relació, avui perduda, que l’estructura havia de tenir amb l’àmbit quadrangular adossat
a la muralla, al qual es dedica un corresponent apartat més endavant (apartat 6.1.8).

6.1.6 El pilar a l’extremitat septentrional de la cortina (D1)
Dels elements constitutius del pas per a vianants nord oriental queda a la vista, a

l’interior de la casa de l’Ardiaca, només un fragment del pilar septentrional, que marcava
la transició entre la cortina i la porta (alçats 3, 10).

6.1.6.1 Els fonaments

La identificació de la seva fonamentació és dubtosa: aquella de grans pedres i opus
caementicium que s’observa, gràcies al fet que el tram de cortina que enllaçava amb el
pilar ha desaparegut fins a les cotes més baixes, en una secció transversal en proximitat
del pilar mateix, pertany, probablement, encara a la muralla.

En canvi, és possible que la fonamentació del pilar correspongui a la primera filada
de carreus tallats, de 0,60 m d’alçària, observable avui en les restes sobreviscudes de
l’estructura (fig. 6.20): així ho indicaria l’analogia amb el pilar excavat a l’altra extremitat
de la porta (pilar A1, apartat 6.1.2) i el fet que la seva cota superior (10,91 m s.n.m.)
coincideix amb aquella de la banqueta de fonamentació del tram de muralla contigu
(alçat 3). No es pot excloure, encara que no és probable, que per sota d’aquesta filada
existeixin altres elements pertanyents a les fonamentacions.

6.1.6.2 L’alçat

D’uns 1,80 x 2,64 m en planta, l’alçat estava format, com en el cas del pilar meridional,
per grans carreus tallats (fig. 6.20). En queden en obra, avui, dues filades, per una alçària
total de 1,14 m. Encara que, s’ha dit, el tram de muralla adjacent hagi desaparegut, una
foto, amb data desconeguda, demostra que el perfil esglaonat del brancal, creat per la
superposició de les filades del pilar, enllaçava amb la muralla de manera idèntica a com
el feia el seu homòleg del costat meridional (fig. 5.2).

L’acabat de la façana cap a l’interior de la ciutat presenta un encoixinat rústic, que
probablement, per analogia amb el pilar meridional, comentat en l’apartat anterior, es
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Figura 6.20: Façana SE del pilar septentrional de la porta
de NO (foto A. Ravotto).

repetia també en la cara exterior. Cal esmentar que un parell de blocs de la seva façana
NE, aquella en contacte amb el tram de muralla i, per tant, no visible, presenta també
un encoixinat rústic.

6.1.7 El mur de delimitació entre el passadís septentrional i l’àmbit
lateral

El passadís septentrional i l’àmbit lateral havien de compartir un mur, especular al
seu homòleg en la meitat meridional de la porta (apartat 6.1.3). La major part d’aquesta
estructura, avui, ha desaparegut, amortitzada per la construcció, en època indeterminada,
d’una habitació dintre de la casa de l’Ardiaca: podrien existir, per sota del seu paviment
de rajoles, poques traces dels fonaments, sempre que aquests estiguessin dotats d’una
potència anàloga a la del mur entre el passadís meridional i l’àmbit a l’altra extremitat
de la porta.

L’únic element arquitectònic alineat amb aquest eix està representat per un pilar, la
posició del qual correspon, als altres sectors de la porta, a les estructures adossades als
murs del cavedium.26

26Hi ha una sèrie d’indicis contextuals que permeten hipotetitzar que el pilar que es descriu a continuació
pertany a la fase augustal, mentre que un mur de petits carreus, en direcció sud, es relacionaria amb una
perllongació del passadís d’època lleugerament posterior (apartat 6.1.11). En canvi, la pertinença a l’una
o a l’altra fase d’un element arquitectònic intermedi, constituït per un pilar més estret, adossat al que
es descriu en l’apartat següent, és menys clara. Tot i no poder-lo assegurar, després d’haver avaluat els
factors implicats, que es detallaran en l’apartat corresponent, es prefereix adscriure’l a la fase posterior.
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6.1.7.1 El pilar interior (D3)

El pilar té planta en forma de “L”, cada braç de la qual posseeix fonamentacions
pròpies.

El braç alineat amb el recorregut del passadís recolza sobre una fonamentació formada
per grans carreus tallats (fig. 6.21). La cota superior, a 10,98 m snm, se situa a només
0,07 m per sobre dels carreus que, en el pilar de la cortina, marcarien el nivell d’ús de
l’entrada a la ciutat (apartat 6.1.6): es tracta d’una diferència més que compatible amb
la lleugera pujada del nivell de circulació que conduïa a la part alta de la ciutat (alçat
10). En la superfície superior del carreu de fonamentació podria haver existit un forat -
avui, segons sembla, tapiat per restes de sediment - per l’encaix d’una polleguera.

Figura 6.21: Pilar NE (D3) del passadís sep-
tentrional de la porta NO. Al fons de la foto,
les estructures que emmascaren el mur SO del
passadís. (foto A. Ravotto).

El braç curt, de només 0,35 m d’amplada, està disposat de manera que sobresurti
lleugerament des de la línia de façana.

La seva fonamentació, des del punt de vista estratigràfic, cobreix la del braç llarg:
està constituïda per un carreu perfilat, aparentment reutilitzat, situat a una cota més
alta d’una vintena de centímetres, havent-se falcat el desnivell entre els dos amb unes
pedres més petites (fig. 6.22).27

De l’alçat queden a la vista, avui, dos carreus superposats (fig. 6.21) pertanyents
al braç llarg, de dimensions considerables (l’inferior, conservat integralment, fa 0,85 m

27L’escassa superfície observable fa difícil atribuir a cada fase constructiva les relacions estratigràfiques
que s’aprecien en l’estructura. D’una banda, el braç curt del pilar està adossat al braç llarg; al seu torn,
un pany d’opus vittatum, del qual es parlarà en breu, a l’apartat 6.1.11, està adossat al braç curt. En
la descripció presentada en el text s’ha seguit un ordre funcional, segons el qual els braços del pilar
constituirien, junts, un element unitari - el pilar - diferenciat del pany de mur contigu. A l’apartat dedicat
a la interpretació de les restes (apartat 8.3.1.4) es veurà com, tot i que aquesta sigui la hipòtesis més
versemblant, no és la única possible.
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Figura 6.22: Porta de NO. Fona-
ments del braç curt del pilar D3
(foto A. Ravotto). La diferència
de cota respecte al braç llarg es
va salvar amb un parell de petits
carreus.

Figura 6.23: Porta de NO. Alçat
del braç curt del pilar D3 (foto A.
Ravotto).
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d’amplada x 0,64 m de grossor x 1,05 d’alçaria), que presenten, als costats de SO i NE,
un encoixinat rústic, i tres carreus superposats pertanyents al braç curt, per una alçaria
màxima de 1,20 m (fig. 6.23).

6.1.8 Els murs de delimitació de l’àmbit quadrangular
Les restes de l’àmbit septentrional annexe a la porta s’observen, avui, en l’interior

de la casa de l’Ardiaca (planta 6). Donada l’impossibilitat de disposar de documentació
estratigràfica, els únics elements sobre els quals basar una hipòtesi interpretativa del
sector deriven de l’observació de la tècnica constructiva, de les cotes de fonamentació i
de les relacions estratigràfiques encara visibles.

L’observació autòptica permet afirmar amb relativa seguretat que les estructures
visibles en la casa de l’Ardiaca fan part del mateix projecte edilici d’aquelles excavades
arqueològicament dins del palau del Bisbe. Les analogies pel que fa a les dimensions, les
alineacions, els materials, la tècnica constructiva tant de l’alçat com dels fonaments, la
relació estratigràfica amb la muralla, deixen poc, o no deixen cap, marge de dubte.

El cos, de planta quadrangular, està delimitat, per la banda NE i SE, per dos murs
perpendiculars i solidaris, d’uns 0,75 m d’amplada (alçat 10; fig. 6.24). El primer, la
planta de la qual s’ha conservat sencera (encara que avui quedi parcialment ocultat
per un mur de la casa de l’Ardiaca), té una llargada de 2,64 m. El segon queda tallat
després de 5 m de recorregut encara que, possiblement, en origen continuaria fins al límit
representat per l’eix definit pel pilar enllaçat amb la cortina (pilar D1) i el pilar D3,
amb una cara del qual està perfectament alineat. En origen, per tant, l’àmbit hauria
circumscrit una superfície interior de 6,90 x 2,60 m.

La fonamentació dels murs està formada per una banqueta d’opus caementicium,
obtinguda amb la tècnica de l’encofrat perdut, que sobresurt de la línia de la façana
per uns 0,30 m com màxim. Encara que, actualment, quedi a la vista per uns 0,86 m
de potència, no es pot excloure que tingui una fondària major. La cota superior de la
fonamentació es situa al voltant dels 11,1 m s.n.m., uns 0,16 m per sobre de la banqueta
fundacional de la primera muralla, a la qual s’adossa.

La tècnica utilitzada en la construcció de l’alçat és un perfecte opus vittatum, dels
quals es conserven 7 filades molt regulars, formades per carreus d’entre 24 x 9 i 11 x 10
cm, sent la majoria d’uns 18 x 11 cm, disposats amb les juntes en aparell isòdom. Els
paraments contenien un rebliment d’opus caementicium. Just al mig del què havia de
ser la llargària original, el mur més llarg presenta un pany obrat amb dos grans carreus
treballats, que constitueixen una llinda per a una porta (fig. 6.25).

En la superfície superior, presenten un rebaix (4 cm de fondària, 1 m de llargada, 0,53
m d’amplada), i el forat dintre del qual pivotava una polleguera metàl·lica, de la qual
van quedar fragments in situ. L’eix pivotant es feia allotjar dintre del forat conduint-lo
al llarg d’una ranura, perpendicular a l’orientació del mur, de 10 cm d’amplada per
6 de fondària. La ranura permetia inclinar lleugerament l’eix fins a col·locar-lo dintre
del forat que havia d’existir en la llinda superior: com aquest, possiblement, tenia més
fondària que el forat inferior, la polleguera es pujava per tal de què pogués completar el
recorregut fins al final de la ranura. Una vegada en la seva posició, l’alçada correcta es
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Figura 6.24: Porta NO, àmbit annexe septentrional. En
primer pla, el mur que el delimita per la banda SE; al fons,
el mur de NE (foto A. Ravotto).

Figura 6.25: Porta de NO, àmbit an-
nexe septentrional. Llinda d’una porta
en el mur de SE (foto A. Ravotto).
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fixava amb unes anelles de metall al voltant de la base del pivot, que mantenien la porta
lleugerament realçada respecte al nivell del pis.28

L’existència d’una porta en el mur de SE suggereix que, en origen, l’àmbit quadrangular
hauria estat tancat i que, per tant, el projecte preveiés un mur que n’hauria constituït el
límit de SO. Aquest hipotètic mur, avui desaparegut, que constituiria també el límit del
passadís adjacent, s’hauria adossat a la muralla, igual que el mur de NE d’aquest mateix
àmbit, reproduint l’esquema adoptat en l’àmbit quadrangular del sector meridional de la
porta.

Pel que fa a la cronologia, des del punt de vista estratigràfic està clara la relació
de posterioritat respecte al recinte alt imperial. En terminis de datació absoluta, la
semblança de les característiques constructives, formals i topogràfiques d’aquest sector
amb les del sector meridional, aconsella considerar els dos cossos adossats a la muralla
com el resultat d’un únic projecte.

6.1.9 El coronament dels murs

Poc ha quedat, avui, dels nivells superiors del conjunt. Únicament es disposa de dades
directes relatives a la cobertura del passadís lateral meridional, i es poden fer algunes
observacions respecte al pas central.

En el primer cas, de la fase original queden a la vista només els arcs que recolzaven
sobre la parella de pilastres alineats amb la cortina, cap a l’exterior de la ciutat (pilars
A1 i B1), i sobre la parella de pilastres que, cap a l’interior de la ciutat, quedava alineada
amb el límit SE del cavedium (pilars A2 i B2).

L’arc alineat amb la cortina estava compost per cinc dovelles trapezoïdals (alçats 1, 2):
aquelles de la cara interior, així com l’única filada de parament documentada per sobre
d’aquestes, presenten un encoixinat rústic. En canvi, les cinc dovelles que componien
l’arc interior, a l’extremitat SE del passadís, no són trapezoïdals - presenten l’intradós
i l’extradós convexos - ni porten cap encoixinat. La cota de l’extradós (13,18 m snm)
coincideix, aproximadament, amb la part superior conservada del mur meridional.

La resta de la volta que cobria el passadís, entre els arcs interior i exterior, així com
l’alçat dels murs per sobre de l’opus vittatum conservat en les façanes interiors de les
parets, va ser reconstruïda, en època posterior a la romana, amb pedres irregulars lligades
amb morter.29

Pel que fa al pas central, el sistema de cobertura, degut a la presència de la cort
interior, havia de ser força complex. Possiblement preveia un parell d’arcades paral·leles,
que sostenien un nivell d’ús per sobre de la cortina, i altres dues, cap a l’extremitat SE
del cavedium (que recolzarien sobre els pilars B2 i C2 i sobre els pilars B3 i C3 adossats
als primers) que sostindrien, també d’aquesta banda, un nivell d’ús a les cotes superiors.

28Sobre l’ús d’aquest sistema en el vallum d’Adrià, Taylor, 1999, p. 231-232. Com s’especifica en el
capítol dedicat a la interpretació de les restes, aquest sistema no sembla haver-se adoptat en l’arquitectura
domèstica.

29Granados, 1976a, p. 163.
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En l’apartat dedicat a la reconstrucció i interpretació de les evidències, s’abordarà a fons
aquest aspecte. De moment, basti esmentar que un dibuix de l’arc alineat amb la façana
exterior de la muralla es reconeix en els gravats antics. Tant en l’original de Laborde
(fig. 6.1), com en la sèrie de còpies que li van succeir (fig. 6.26), sembla reconèixer-se,
en segon pla respecte a les estructures adossades, en la superfície vertical que, s’ha vist,
coincideix amb la façana alt imperial (fig. 6.2), un arc de mig punt, amb dovelles de
grans carreus tallats, que podria correspondre a l’obertura original.

Figura 6.26: Gravat anònim de l’any
1830 (Arxiu Mas, D-733, D-773), basat
en l’original de Laborde, on s’aprecien,
millor que en aquest últim, les dovelles
de l’arc d’entrada, possiblement romà.

6.1.10 El condicionament del terreny i els espais de circulació
Ben poca cosa es pot dir en relació als nivells de circulació a l’interior de la porta

i de les estructures annexes: en la majoria dels àmbits documentats, els nivells d’ús
van ser rebaixats sense metodologia arqueològica, mentre que en el cas del passadís
meridional, que va ser objecte d’una intervenció, una sèrie de problemes metodològics
i de contingències derivades de la coordinació amb l’obra van minvar la validesa dels
resultats.

6.1.10.1 Les cotes inferiors de les estructures

Entre les poques evidències relacionades amb els nivells d’ús, es compten aquelles
detectades a l’interior del passadís meridional. Entre els pilars, per sobre de la filada de
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fonamentació, es documenten un parell de pedres irregulars lligades amb morter, sobre
les quals s’assenta un carreu, de 0,35 m d’alçària x només 0,17 m de gruix, amb la funció
de llindar (alçats 1, 7, 8). En el costat de SO del llindar es va documentar un forat
destinat a allotjar, probablement, una polleguera.30 Segons la teoria tradicional, aquest
llindar s’hauria afegit en un moment posterior, quan la porta hauria estat amplada cap a
l’interior; en la interpretació que es prefereix en aquest treball, el llindar – la cota superior
del qual (10,64 m s.n.m.), s’ha dit més amunt, coincideix amb l’arrencament del pany de
muralla lligat a la porta – feria part de l’estructura ja des de la seva construcció, i tindria
la funció de contenir el nivell d’ús de l’interior del passadís que, tendencialment, hauria
seguit la pendent del relleu natural sobre el qual es va bastir la ciutat. Un altre indici,
en aquest sentit, es pot reconèixer en el fet que un carreu del pilar septentrional va ser
esculpit per tal de crear un encaix en el qual allotjar el llindar (alçat 1): tal com resulta
de l’alçat aixecat el 1973, la base d’aquest carreu, que no va ser modificada per l’encaix,
no està alineada ni amb el brancal de la porta ni amb la cota del carreu per sota del
llindar que, en opinió dels excavadors, hauria constituït el llindar primitiu. Difícilment,
per tant, aquest carreu esculpit hauria estat a la vista en algun moment de la vida útil
de la porta.

Des del punt de vista general, algunes observacions deriven de la cota dels fonaments
dels diferents cossos que componen el conjunt, en especial manera si s’examinen tenint
en compte el pendent que havia de caracteritzar aquest sector, a la base del relleu
anomenat mons Taber en època medieval. Els alçats del dibuixos elaborats en 1989 (fig.
A.9, A.10), tal com s’ha esmentat abans, no són de gaire ajuda, en aquest sentit, atès
que reprodueixen una hipòtesi de reconstrucció que sembla afectar, sobretot, les cotes
inferiors.

La resta de documentació disponible, tant aquella elaborada en ocasió de l’excavació
del passadís meridional com la que deriva de l’observació autòptica de les restes encara
in situ, permet plantejar la hipòtesi segons la qual el sector dels passos hauria rebut una
mena de condicionament previ, finalitzat a regularitzar, potser a reduir lleugerament,
el pendent natural. Aquest últim, a més, és possible que fos més accentuat en el sector
septentrional de la porta, d’on arrencaria la veritable pujada cap al relleu que, en efecte,
té el seu cim en el quadrant nord oriental de la ciutat.

Els fonaments dels pilars del passadís meridional, de fet, semblen assolir, aproxi-
madament, la mateixa cota inferior: fins i tot la superfície inferior dels fonaments dels
pilars a l’interior de la ciutat resulta lleugerament més baixa que la dels carreus sobre els
quals recolzen els pilars exteriors. L’arrencament de l’alçat dels panys en opus vittatum,
entre els pilars del passadís, està perfectement enrasat amb la cota establerta pel llindar
d’entrada a la ciutat (alçats 7, 8). Com a molt, es pot hipotetitzar una lleugeríssima
pujada del nivell d’ús si es considera que els dos carreus de dimensions mitjanes, a
l’extremitat meridional del mur SO del passadís, encara fossin part dels fonaments (alçat
7).

Una lleugera pujada de cota es pot plantejar, també, pel passadís septentrional,

30Granados, 1976a, p. 165.
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jutjant per la diferència entre la cota de fonamentació de la muralla i del pilar amb el
qual estava enllaçada (10,89 m s.n.m.) i el pilar més a l’interior de la ciutat (10,98 m
s.n.m.; alçat 10).

Les observacions més interessants, pel que fa a la hipòtesi d’un rebaix previ finalitzat
a condicionar el sector, es refereixen a l’àmbit lateral annexe al costat septentrional de la
porta. El nivell d’ús al seu interior, tal com deixa clar la cota d’arrencament de l’alçat
(11,15 m s.n.m.), se situava només a una vintena de centímetres per sobre del que havia
estat planificat a l’hora de construir la cortina.

Però el fet que el nivell d’ús de la llinda documentada en el mur SE estigués col·locat,
respecte a la façana interior de l’estructura quadrangular, a uns 75 cm més amunt de la
fonamentació dels murs, s’ha de posar en relació, possiblement, amb una diferència de
cota entre el nivell de circulació a l’interior i a l’exterior de l’àmbit (alçat 10). D’una
banda, a l’exterior de l’habitació la cota de circulació hauria sigut més alta, adaptant-se
al pendent en direcció del mont Taber ; de l’altra, és possible que, per tal de disposar
d’un pis horitzontal, a l’interior de l’estructura el terreny s’hagués rebaixat. En aquest
cas, des del pla superior de la llinda fins al pis, el desnivell s’hauria salvat amb un parell
d’esglaons dels quals, avui, no queda constància.

6.1.10.2 L’estratigrafia del passadís meridional

El passadís meridional, s’ha dit, es va excavar l’any 1973 i constitueix l’únic context
del conjunt de la porta pel qual es disposa de dades estratigràfiques. Els nivells van
ser exhumats, en llur major part, durant la primera fase de l’excavació, dirigida per
J. Sol; cap al final de la intervenció, O. Granados, adjunt a la direcció dels treballs,
va poder afegir més detalls a la documentació estratigràfica i, a l’hora de publicar els
resultats, en va oferir una interpretació de conjunt, esmentant els fragments ceràmics
més representatius de cara a la datació dels estrats.31

En el decurs del present treball, s’ha inventariat la totalitat del material ceràmic
englobat en el sediment, que està conservat a l’Arxiu Arqueològic del Servei d’Arqueologia
de Barcelona (inventari a l’apartat 15.1). Tot i així, uns problemes relatius a la coordinació
amb l’obra i a la metodologia arqueològica emprada rendeixen extremadament difícil
obtenir dades d’interès del conjunt de material. Amb anterioritat a la intervenció dels
arqueòlegs, part del sediment acumulat a l’interior de passadís va ser rebaixat sense
control tècnic, i en alguns casos va ser completament eliminat, minvant notablement les
potencialitats interpretatives de l’estratigrafia arqueològica.

Des del punt de vista general, els nivells inferiors sobreviscuts als rebaixos d’obra
presenten una superposició senzilla. A la cota més baixa correspon el sediment que
omplia la rasa de fonamentació del pilar de sud-oest: a causa d’un error metodològic,
aquest estrat va ser documentat de manera incompleta i, per tant, els fragments ceràmics
que hi estaven englobats van ser enregistrats com pertanyents al nivell immediatament

31Granados, 1976a. Amb menys detall, la primera part dels treballs es relata també en Sol Vallés, 1977,
p. 83-84
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posterior.32

Per sobre del “tortorà” i del farciment de les rases es va documentar un estrat que,
malgrat que, a nivell físic, constituís un conjunt homogeni, es va subdividir en dues capes
diferents. Atès que hauria pogut tenir la funció de nivell de circulació, i per tant haver
estat exposat a l’acumulació de material durant la seva fase d’ús, els excavadors van
pensar que aquesta divisió arbitrària hauria facilitat la datació del moment de formació
de l’hipotètic paviment.33 Si s’ha interpretat correctament les informacions oferides per
la publicació dels resultats, es tractaria d’un nivell amb abundants pedres, que bé podria
haver tingut funció de nivell d’ús.

Entre el material, no gaire abundant, de la capa inferior, identificada com “nivel
II ” consten les produccions de ceràmica de parets fines, àmfora ebussitana, ceràmica de
cuina africana - es reconeix una tapadora de forma Ostia II, 302 (làm. I, 1; tardana edat
augustal – meitat s. II dC) -, llàntia i ceràmica de producció indeterminada; el terminus
post quem el proporciona la presència d’un peu en terra sigillata hispànica i, sobretot, uns
pocs fragments de terra sigillata sud gàl·lica. El primer és un petit fragment de vora, del
qual no és possible establir el diàmetre ni la inclinació, que s’ha d’atribuir possiblement
a una forma Drag. 18a (15-60 dC). El segon és un fragment de carena d’una copa Drag.
27b/c (40-120 dC) que permet datar l’estrat al voltant de la meitat del segle I dC (làm.
I, 3). Un fragment de vora de dimensions reduïdes semblaria pertànyer a la tipologia

32Granados, 1976a, p. 169 La rasa es va esborrar gairebé integralment, al rebaixar el nivell superior per
tal de descobrir la potència de la cimentació. O. Granados va creure poder diferenciar, entre el material
procedent del rebaix, una part del material contingut en la rasa de fonamentació. Identifica aquest estrat
com “nivell III, zona Sudoeste arco interior”, encara que no queda clar si es tracta d’una distinció ja
efectuada en el camp per J. Sol o, més probablement, d’una interpretació elaborada a posteriori per
l’arqueòleg.

En tot cas, la mateixa identificació confon, atès que, com es veurà, amb “nivell III” s’identifica també
un altre estrat, localitzat, aparentment, a una cota superior. Sigui com sigui, l’estrat “nivell III, zona
Sudoeste arco interior” és l’únic del qual no queda constància entre els conservats en l’Arxiu Arqueològic,
i per l’inventari del material només es disposa de les dades publicades: un fragment de llàntia “del segle
I”, un petit fragment de vora de TSSG i un fragment indeterminat de ceràmica “comuna”.(Granados,
1976a, p. 169) La peça més representativa seria, òbviament, el fragment de TSSG, que establiria un
terminus post quem, com mínim, al voltant del canvi d’era. D’entrada, cal esmentar que l’impossibilitat
d’un examen autòptic de la peça, que impedeix assegurar la pertinença del fragment a aquesta producció
ceràmica, i sobretot la confusió d’estrats que es va verificar en el camp, rendeixen pràcticament inútil
qualsevol intent de contextualitzar el material arqueològic.
Malgrat això, per raons d’exhaustivitat, s’ha contemplat també la possibilitat que, si l’atribució al

“nivel III, zona Sudoeste arco interior” es deu a una reconstrucció de Granados, els fragments esmentats
estiguin efectivament conservats entre el material de l’Arxiu Arqueològic, inventariats en un altre estrat.
No s’ha arribat, però, a cap conclusió útil: l’únic fragment de llàntia es troba en el “nivell III, zanja tierra
más blanda”, que possiblement, com es veurà a continuació en el text, correspon a un nivell superior,
localitzat a l’extremitat oposada de l’excavació, i que en la publicació dels resultats sembla identificar-se
amb la sigla “nivell III, zona d’entrada”. Aquest estrat, d’altra banda, no conté cap fragment de TSSG.
Dos fragments de producció gal·la – datats a partir de l’any 15 dC - es registren en canvi en el “nivel II”
en el qual, atès que es localitza per sobre del “nivel III, zona Sudoeste arco interior”, podria haver confluït
el material de les rases de fonamentació. Com es veu, però, la dificultat de desxifrar una documentació
arqueològica d’aquest tipus desaconsella qualsevol especulació al respecte.

33Granados, 1976a, p. 168.
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Drag. 27c, datada entre els anys 80 i 120 dC (làm. I, 2). Atesa la falta de ceràmica de la
producció TSA A, la datació del conjunt podria establir-se en un moment molt proper al
començament de la producció de Drag. 27c.

De fet, entre material englobat en la capa superior, identificada com “nivel IB”, sí
que es registren alguns fragments informes de TSA A, amb la qual cosa l’estrat podria ser
d’una cronologia lleugerament posterior. Semblaria, per tant, que la precaució adoptada
pels excavadors de separar les dues capes estigués justificada, atès que la lleu diferència
cronològica entre aquestes podria ser el resultat de l’exposició del pis durant l’ús. Es
tractaria, però, d’un procés progressiu: res assegura que la capa inferior, que hauria
pogut abocar-se al moment de construcció de les estructures, no hagi sofert el mateix
procés d’acumulació.

Per sobre del paviment de terra i abundants pedres, l’estratigrafia apareix mutilada
pels rebaixos previs a la intervenció que, amb l’arrossegament de la terra, haurien pogut
donar lloc a contaminacions entre els estrats.34 Un estrat, localitzat cap a l’entrada de la
ciutat ofereix un terminus post quem a partir del 70 dC (fragment de carena d’una forma
de ceràmica de cuina africana Lamboglia 10), que es podria afinar en el cas que s’arribi
a identificar un fragment de vora d’un bol de TSA A (làm. I, 8), pel qual, degut a la
conservació extremadament fragmentària, no s’ha trobat cap paral·lel satisfactori.35

Es desconeix la relació entre aquest nivell i un altre, documentat, en l’extremitat SE
del passadís, en posició estratigràfica anàloga, és a dir, recolzant per sobre del primer nivell
d’ús. Aquest estrat apareix menys afectat pels rebaixos previs i per tant es conservava
fins a una cota més alta. Un fragment de DSP i un parell de fragments de TSA D, un
dels quals pertanyent a la forma Hayes 99, establirien una cronologia al segle VI dC.
Les proporcions entre els materials, així com l’estat de conservació dels fragments, molt
rodats, podrien indicar que es tracta d’un estrat acumulat al llarg dels segles, durant
l’ús del passadís. La poca homogeneïtat entre les diferents produccions, però, també
podria ser el símptoma d’una contaminació, ja apuntada per la bibliografia, causada pels
rebaixos no arqueològics.36

En definitiva, l’estratigrafia documentada no ofereix dades resolutives per establir
la data de construcció de les estructures que se li associen, ni llur durada d’ús. Els
problemes metodològics, de coordinació amb l’obra i el mateix context arqueològic –
una zona de pas utilitzada de manera intensiva – impedeixen treure conclusions més
enllà de la constatació que al voltant de la meitat del segle I dC la porta estava en ple
funcionament.

34El buidatge d’obra que va eliminar gran part de l’estratigrafia es va dur a terme des de l’entrada del
passadís, arrossegant la terra cap a l’exterior de la ciutat romana, amb la conseqüència que el sediment
sobreviscut, en l’interior de l’estructura, feia pendent en sentit SE-NO.

35No convenç, als ulls de qui escriu, la identificació, proposada pels excavadors, amb una forma
Lamboglia 24 (Granados, 1976a, p. 169). Encara que el fragment conservat pertanyi a un bol amb vora
d’ala, com la forma Lamboglia 24, el perfil del llavi és molt diferent.

36Granados, 1976a, p. 167. No s’ha trobat, entre el material conservat, el fragment de ceràmica vidrada
esmentat per l’autor. Probablement, essent la prova més evident de la contaminació de l’estrat, no es va
conservar amb la resta del conjunt.
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6.1.11 La perllongació del passadís
A les façanes SE dels pilars més a l’interior del passadís septentrional (pilars C3 i

D3) es van adossar sengles murs que prolonguen el passadís (alçats 9, 10; fig. 6.27, 6.28).
Per les característiques constructives i estratigràfiques, la hipòtesi més probable és que
es tracti d’un afegit pertanyent a una segona fase constructiva del monument, que es
contextualitzarà en l’apartat dedicat a la interpretació de les restes.

La major part de l’alçat està formada per carreus tallats, de dimensions menys
regulars i lleugerament majors (alçària de les filades al voltant dels 14-16 cm) de les que
caracteritzen l’opus vittatum utilitzat en la resta de la porta. La característica d’aquest
nou tram, a més, resideix en el fet que segueix una orientació diferent de la resta dels
elements de la porta, obligant als eventuals vianants a desviar-se d’uns 16 graus en
direcció del decumanus.

La llargària d’aquesta prolongació, segons consta en la planta publicada per Serra
Ràfols, és de 2,75 m. Aquesta mesura es va obtenir, probablement, de les evidències
excavades en el curs d’una repavimentació del carrer del Bisbe, on encara avui, sobresortint
del nivell de circulació, es perceben les restes del rebliment d’opus caementicium de la paret
de SO de l’estructura. No es pot excloure, d’altra banda, que en algun moment s’hagués
excavat el sediment a l’interior de la perllongació del passadís, podent-se documentar,
d’aquesta manera, la seva paret septentrional tal com apareix en l’esmentada planta.
Malgrat que en l’interior de la casa de l’Ardiaca, avui, només s’apreciïn els primers 0,80
m, més enllà dels quals el pas queda omplert per sediment, aquest últim podria haver-se
abocat de nou després d’haver documentat les estructures. 37

En l’alçat, ja esmentat, de l’any 1989, que a primera vista podria ampliar les dades
relatives a aquesta estructura per la banda cap al carrer, no és possible discernir exacta-
ment les partes reals de les reconstruïdes en via hipotètica i, per tant, no és pot agafar
com a font d’informació fiable.

El pany de mur que conforma la paret septentrional d’opus vittatum recolza en part
sobre la fonamentació del pilar D3 i en part sobre un abocament d’opus caementicium,
del qual queden a la vista, avui, uns 0,50 m d’alçària que possiblement corresponen a la
seva potència efectiva.

La paret meridional presenta lleus diferències respecte a la septentrional. S’observa
l’ús d’un carreu tallat de grans dimensions, enllaçat amb el parament de petit aparell.
Segons la planimetria publicada per Serra Ràfols l’any 1964, no es tractaria d’un fet
puntual, atès que gran part de l’obra, que es va poder documentar per més extensió de
la que s’aprecia avui, sembla bastida en opus quadratum. Segons l’alçat - dubtós - de
l’any 1989, que en representa la façana de SO, la part en opus quadratum conformaria
una mena de pilar, que recolzaria sobre una filada de grans carreus tallats. Exceptuant
el primer carreu, que sembla correspondre al que s’observa en l’alçat NE, a causa dels
problemes interpretatius esmentats més amunt, no es pot assegurar que la resta d’elements

37La planta de F. Cardoner de l’any 1977 (apèndix A, fig. A.2a) representa, tal com avui, només els
primers 80 cm d’aquesta prolongació del passadís.
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Figura 6.27: Porta de NO. Perllongació del pas-
sadís septentrional: mur septentrional (foto A.
Ravotto).

Figura 6.28: Porta de NO. Perllongació del pas-
sadís septentrional: mur meridional (foto A. Ra-
votto).
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correspongui a realitat.
Pel que fa a la funcionalitat de la desviació d’uns dels accessos a la ciutat, en el capítol

dedicat a una interpretació de conjunt (apartat 8.3.1.6) es considerarà, com més probable,
la hipòtesi segons la qual aquesta reforma vindria determinada per la presència d’un dels
ramals de l’aqüeducte i de les relacions d’aquest últim amb l’àmbit quadrangular, adossat
a la muralla fundacional, descrit més amunt.

6.2 La porta NE
Res queda, actualment, de la porta que s’obria, a l’alçada del carrer de la Llibreteria,

en el sector NE de la ciutat. Existeixen, això sí, algunes fons iconogràfiques, que en
representen l’aspecte que tenia en època tardo medieval i moderna, quan era coneguda
com Castell Vell, o en època més recent encara, quan s’anomenava porta del Mar, o de
Santa Eulàlia, en funció de les quals la bibliografia arqueològica ha proposat algunes
hipòtesis reconstructives.38 Tenint en compte que l’aspecte transmès per la documentació
antiga inclou les transformacions que la porta hauria sofert al temps de la reforma
baix imperial – com, probablement, l’afegit de les torres de flanqueig -, els historiadors,
actualment, assumeixen la impossibilitat d’assolir una reconstrucció fidedigna de la fase alt
imperial.39 En l’apartat 8.3.3, dedicat a la interpretació de les evidències arqueològiques
i documentals, es troba una contextualització més precisa de la qüestió.

El 1965, en obrir una rasa destinada a canalitzar serveis al llarg del carrer de la
Llibreteria, van aparèixer algunes restes pertanyents, amb tota probabilitat, a la porta
monumental. La notícia va ser divulgada amb poques línies, de les quals es dedueix com
la intervenció no va comptar amb un veritable seguiment arqueològic.40 La documentació
recollida consisteix només en algunes fotos (fig. 6.29)i uns aixecaments planimètrics, de
la mà de F. Cardoner (annex A, fig. A.17): d’aquests, almenys la planta va ser recalcada
directament sobre la documentació fotogràfica, això que implica, com reconeix el mateix
autor, una certa aproximació de les mides.

Les evidències documentades segueixen una alineació SO-NE i semblarien conformar
un mur de gran dimensions, amb una amplada aproximada d’1 m (planta 12). Es
va documentar una filada de grans carreus tallats que forma una mena de basament
lleugerament sortint de la línia de façana; per sobre d’aquest, de l’alçat a vista queda en
obra només una filada d’opus quadratum, amb els carreus en estat de conservació molt
dolent, degut als retalls dels serveis d’època contemporània (alçat 15, secció 5). L’alçària
màxima conservada és de 0,65 m.

Les restes van aparèixer, en el decurs dels treballs, subdividides en tres trams. Gràcies
al fet que F. Cardoner va indicar, de manera molt encertada, les cares vista dels carreus
dibuixats (“cara exterior i vista”, especifica la llegenda), els tres trams semblen poder-se
atribuir a dues estructures diferents.

38Balil, 1961, p. 75-80; Pallarés, 1975, p. 33-36; Granados, 1991, p. 183.
39Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2007, p. 611; Mar, Garrido, Beltrán Caballero, 2012, p. 81.
40Adroer i Tasis, 1965.
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Figura 6.29: Estructures aparegudes l’any 1965 en el carrer
de la Llibreteria, possiblement pertanyents a la porta NE
(Centre de Documentació del Servei d’Arqueologia).

De la primera queden el límit SO, testimoniat només per dos carreus, i, després
d’una interrupció deguda, possiblement, a la presència d’estructures contemporànies, un
tram de mur fins a l’extremitat NE. La llargària total d’aquesta estructura és de 4,77 m.
Encara amb els límits derivats de la tècnica emprada per elaborar la planta, que, s’ha
dit, pot haver-ne distorsionat lleugerament les dimensions, i del fet que, en aquest indret,
no es va conservar cap tram de cortina, l’extremitat NE de l’estructura sembla alinear-se
amb la línia que correspon a la projecció de la façana exterior de la muralla alt imperial.

Del segon element arquitectònic es va documentar part de la façana de SO, localitzada
a només 0,50 m de distància de l’alçat de la primera estructura. Atès que, aparentment,
les altres tres façanes van quedar fora dels límits de l’excavació, en aquest cas no es pot
establir les dimensions de l’estructura ni la seva orientació. En l’apartat dedicat a la
interpretació (apartat 8.3.3, a pàg. 280) es destacarà com, en funció de la coincidència
d’orientació entre les estructures romanes i les del segle XIX, on la posició de l’element
més al nord coincideix amb el límit de la porta en època contemporània, la seva orientació
podria ser perpendicular al primer mur descrit.

Pel que fa a la cronologia, en època recent s’han relacionat les estructures amb el
projecte alt imperial.41 Sota aquest punt de vista, el mur semblaria correspondre a la
delimitació d’un petit cavedium, anàlogament al que ja es va documentar en el cas de la
porta NO.

41Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2007, p. 611.
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6.3 La porta SE
La porta SE, que garantia l’accés a la ciutat per la banda marítima, es conserva, en

gran part, encara a la vista, englobada parcialment en l’espai del centre cívic Pati d’en
Llimona, en el sector a tocar amb el carrer Regomir. Es tracta d’una estructura complexa,
la interpretació de la qual es basa principalment sobre les investigacions arqueològiques
dutes a terme en aquest sector entre 1990 i 1991 i dirigides per J. E. García i Biosca i
X. Solé. Malauradament, els resultats de les excavacions no van ser divulgats en forma
de memòria científica fins a temps molt recents, quan l’Ajuntament de Barcelona va
encarregar la redacció d’una ”memòria conjunta” d’una sèrie d’excavacions en el sector
comprés entre el carrer Regomir i el carrer Correu Vell.42

En el decurs de les esmentades excavacions es va poder investigar les estructures que
conformaven l’extremitat septentrional de l’antiga porta, corresponents a l’arrencament
d’un arc de grans dimensions, a un passadís pel pas dels vianants i a una torre que
flanquejava l’entrada (planta 15; alçats 19-20) 43.

No es disposa, en canvi, de dades relatives a la corresponent meitat meridional. De
totes maneres, en funció de les evidències sobreviscudes, es pot suposar que presentés un
aspecte especular a la part documentada, conformant, amb aquella, una porta monumental
triforada i protegida per torres de flanqueig amb planta circular.

6.3.1 La torre
La torre de flanqueig sobreviscuda, situada al costat oriental del passadís de llevant, es

projectava tant a l’exterior com a l’interior del recinte defensiu. Segons es va comprovar
en la part conservada intramurs, la torre recolzava sobre una fonamentació d’opus
caementicium d’uns 1,80 m de potència, formada per pedres de mida petita i mitjana
disposades irregularment i lligades amb morter (secció 9). 44

Per sobre d’aquesta estructura recolza un basament format per carreus adovellats
que, en funció de la part conservada, hauria tingut un diàmetre d’uns 7,30 m.

42Gea, Hernández, 2012.
43Gran part de la documentació gràfica integrada en aquest treball (planta 15; alçats 19-20, seccions

10, 9, 11, 12) procedeix de la ”memòria conjunta” esmentada en el text, que al seu torn recull els
aixecaments deixats pels excavadors. Atès que, en l’època de les excavacions, no es van divulgar els
resultats, aquests dibuixos, a vegades, no es van terminar o no es van homologar en una presentació
coherent. Sovint tenen l’aspecte de dibuixos de camp pendents de revisió. En el decurs d’aquesta recerca
s’han intentat corregir els problemes detectats (entre els quals, per dur a terme una interpretació fefaent
de les evidències, particular rellevància adquireixen aquells lligats a les cotes) i, per aquest motiu, poden
existir diferències respecte a la documentació arqueològica dipositada en el Centre de Documentació del
Servei d’Arqueologia.

44En la secció 9, la fonamentació de la torre fa només 0,60 m de potència. Els 1,80 m esmentats, més
acords amb les proporcions de l’estructura que sostenien, s’han tret del text de la ”memòria conjunta”
(Gea, Hernández, 2012, p. 60).
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Sobre el basament recolza una segona filada (intradós entre 0,45 i 0,55 m, extradós 0,70
m, llargària 1,10 m, alçària 0,42 m) dotada d’una motllura de cyma reversa, mitjançant
la qual l’extremitat superior de la filada es restringeix uns 0,24 m (fig. 6.30). Per tant, a
partir d’aquest nivell, l’alçat de la torre, del que queden com testimonis uns pocs carreus
d’una ulterior filada, tindria un diàmetre 6,94 m.

Des del punt de vista estratigràfic i estructural, en el decurs de les excavacions es va
poder comprovar que l’estructura de la torre és solidaria amb l’aparell de la porta.

Figura 6.30: Basament de la torre de
flanqueig, cap a l’interior de la ciutat
(foto A. Ravotto).

Altres dades semblen indicar que l’opus quadratum fos utilitzat només en les cotes
inferiors de l’estructura, mentre que la part superior hauria estat construïda en aparell
més petit. A l’exterior de la muralla, en el decurs d’uns treballs d’enderroc sota control
arqueològic, previs a una excavació en extensió del solar de la finca en carrer Regomir
7-9, es va localitzar en planta, a l’alçada del segon pis de l’edifici actual, un tram de
mur circular pertanyent les cotes superiors de la torre (fig. 6.31). Està format per dos
paraments de mida petita, lligades amb morter i disposades segons la tècnica de l’opus
vittatum, que contenen un nucli massís d’opus caementicium.45 Avui es pot observar des
de l’interior de les instal·lacions construïdes amb l’objectiu de museïtzar aquest tram de
recinte. L’obra alt imperial sobresurt per poc més d’una filada des del massís de la torre
baix imperial que la va englobar al segle III dC, a 16,73 m s.n.m., corresponents a uns 8
m per sobre del nivell de circulació (fig. 6.32).

45Cabañas Anguita, Nadal i Roma, 2012, p. 10.
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Figura 6.31: Nivell superior de la torre de flan-
queig, cap a l’exterior de la ciutat (foto A. Ra-
votto)

Figura 6.32: Parament del nivell superior de la
torre (foto A. Ravotto).
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6.3.2 El passadís lateral
L’entrada per a vianants, amb una llum de 1,44 m d’amplada per 2,25 m aproxima-

dament d’alçària, està formada per carreus disposats en opus quadratum fins a una filada
per sobre de la clau de volta: a partir d’aquest nivell, jutjant per l’aspecte del costat
interior, millor conservat i menys retocat posteriorment, arranca un parament en opus
vittatum que, segons els arqueòlegs que el van documentar, pertanyeria a la mateixa fase
constructiva (fig. 6.33).46

Figura 6.33: El passadís lateral, vist
des de l’interior de la ciutat romana
(foto A. Ravotto).

Una vegada travessat el recinte urbà, aquesta entrada dóna accés a un passadís,
d’uns 3,84 m de llargada i 2,03 m d’amplada màxima que, a més d’una segona obertura
de sortida oposada a la primera, en preveia també una tercera cap al vial destinat al
carruatge.

6.3.2.1 Estructures que conformen el límit de NE del passadís

El mur que delimitava el passadís cap de la banda de NE, amb una amplada de 0,88
m i planta en forma de L, es fonamentava sobre una filada de grans carreus escairats.47

De l’alçat va sobreviure una filada, també feta en opus quadratum. Per sobre d’aquesta
filada, els arqueòlegs van documentar un pany de mur més estret, de només 0,58 m

46Gea, Hernández, 2012, p. 58.
47Gea, Hernández, 2012, p. 59.
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d’amplada, en estat de conservació precari, format per carreus petits disposat segons la
tècnica de l’opus vittatum. No va ser possible, en el decurs de la intervenció, establir si
es tracta d’un canvi estructural dintre de la mateixa fase constructiva o si la presència
del mur en aparell petit es deu a una reforma posterior (fig. 6.34).

Figura 6.34: Límit NE del passadís (fo-
to A. Ravotto).

6.3.2.2 Estructures que conformen el límit de SO del passadís

Al llarg de la línia que delimitava el passadís per la banda sud-oest, corria una
fonamentació contínua d’opus caementicum, sobre les extremitats de la qual se situaven
dos pilars en opus quadratum (seccions 12, 10). La primera filada d’aquests pilars,
lleugerament més ampla, semblaria correspondre, en part, encara a la fonamentació, i
possiblement sobresortiria uns centímetres del nivell d’ús (de manera semblant a com es
pot observar, avui, en l’aspecte de les restes museïtzades: fig. 6.35), creant un basament
a la vista.

Entre els dos pilars, la rasa de fonamentació ja omplerta parcialment amb l’opus
caementicium ara esmentat, es va terminar d’omplir amb un estrat de terra que, en funció
dels escadussers materials arqueològics que va restituir, es pot datar en la segona meitat
del segle I dC.48 Encara que la majoria de fragments sigui poc significativa (comprés un
parell de fragments de terra sigillata sudgàl·lica o hispànica, massa petits i per poder-ne
treure informacions de rellevància), el terminus post quem l’ofereix una vora de tapadora

48Es tracta de le UE 30 del ”sondeig C – porta.”
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Figura 6.35: Límit SO del passadís (fo-
to A. Ravotto).

de ceràmica de cuina africana de la forma Ostia III, 332, datada a partir del 70 dC (làm.
IV,1).49

Aquesta constatació posa importants problemes interpretatius, en relació a la tradici-
onal datació de la porta a l’època augustal. La datació suggerida per la peça de ceràmica
africana, a més, podria fins i tot veure’s ulteriorment rebaixada per la datació del primer
paviment del passadís, datat a partir del segle II dC. Com es veurà a continuació, de fet,
els dos estrats semblarien haver-se abocat en el curs de la mateixa acció constructiva,
atès que engloben sengles fragments d’una tapadora de producció indeterminada que,
molt probablement, pertanyen a la mateixa peça. A l’apartat on es contextualitzen les
restes de la porta es tornarà sobre aquest tema (apartat 8.3.2.3), presentat les opcions
interpretatives possibles.

El pilar més meridional s’entrega al brancal de l’arc d’entrada comentat abans, amb
el qual forma un element estructural solidari, amb planta en forma de L, les dimensions
de la qual són d’ 1 x 1 m. El braç que es desenvolupa en direcció perpendicular a l’arc
d’entrada havia de servir de suport per una extremitat de la coronació, possiblement una
volta (secció 12), de la sortida cap al decumanus.

L’altre pilar té planta en forma de L, simètrica respecte a l’extremitat septentrional del
mur de delimitació de NE, comentat abans. La planta era determinada per la necessitat
de sostenir el brancal de l’obertura cap al decumanus i el brancal meridional de l’obertura
de sortida a l’extremitat del passadís.

49Datació en Aquilué, 1995, p. 67
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Més al nord d’aquest pilar i amb la mateixa alineació es va documentar un carreu
escairat, sobre el qual la memòria d’excavació no dóna referències, que, jutjant per la cota
i el fet de no estar perfectament adossat amb la resta de l’estructura, es pot interpretar
com un reforç estructural, d’uns 0,67 m de llargària, col·locat per augmentar la resistència
a les forces dels dos arcs que convergien en aquest punt.

6.3.2.3 Els nivells d’ús dintre del passadís

En el decurs de les intervencions dels anys 1990 i 1991 es va excavar una sèrie de
paviments superposats tant a l’interior com a l’exterior del passadís.

El paviment més antic, localitzat just per sobre del farciment de la rasa de fonamentació
del límit SO del passadís en el decurs d’un sondeig dut a terme el 1990 (anomenat ”sondeig
C – porta” en la memòria d’excavació)50, era de color marró rogenc, de consistència dura
i constituït per ”argila compactada i bocins de ceràmica” (secció 12).

El material que hi va quedar englobat, no gaire nombrós, s’emmarca en una cronologia
a partir del segle II dC. Les produccions més recents s’identifiquen amb un fragment
informe de TS hispànica, una vora de la tapadora Ostia III, 332, de ceràmica de cuina
africana (làm. IV,4), i un fragment de cassola de forma Lamboglia 10A (làm. IV,3), de la
mateixa producció, que es data a partir de la segona centúria. Atès que les importacions
africanes de taula semblen haver tingut una difusió progressiva, aproximadament, a partir
de l’any 70 dC, llur absència entre el material del conjunt, encara considerant que aquest
no és abundós (només 37 fragments de vaixella) podria apuntar a una datació de l’estrat
al començament del ventall cronològic oferit per la cassola de cuina. Aquesta última, en
efecte, en funció de l’escàs desenvolupament del llavi, s’hauria de considerar un de les
variant més antigues de la tipologia.

A la resta de l’àrea del passadís, investigada en el decurs de l’excavació en extensió
de l’any següent, el paviment més antic va ser descrit com ”terra piconada amb certa
quantitat de calç i ceràmica esmicolada”: és probable, encara que l’homologació entre les
dades de les dues excavacions ofereix alguns dubtes, que es tracti del mateix nivell ara
descrit (secció 11).

En aquest cas no es va conservar material arqueològic,51 però, gràcies a l’ampliació
de l’àrea investigada, es va poder comprovar com el nivell d’ús presentava una superfície
lleugerament còncava al llarg de l’eix longitudinal, evidentment a conseqüència del transit
dels vianants.

Es van documentar, també, nivells d’ús a l’exterior del passadís: cap a l’interior de
la ciutat el paviment, amb les mateixes característiques ara esmentades, feia pendent
cap a SO, és a dir, en direcció al decumanus, cap al qual, evidentment descorria l’aigua

50Gea, Hernández, 2012, p. 61. Es tracta, en detall, de la UE 27.
51En general, entre els nivells relatius a la successió de paviments o a llur reparació, no tots van restituir

material arqueològic, això que, en part, es pot deure a diferents dinàmiques de formació antròpica dels
estrats. Però també pot ser que, a causa dels problemes derivats del llarg interval de temps transcorregut
des de l’excavació fins a la sistematització dels resultats en una ”memòria conjunta”, no ens hagi arribat
el registre complet original.
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pluvial. Finalment, en el sector extramurs, el paviment a la cota més baixa preveia una
preparació de margues, argiles i morter de calç. El material arqueològic és massa escàs
per establir una cronologia fiable. Tanmateix, és interessant la constatació que, segons es
dedueix d’una secció de l’època (secció 12), es trobava a una cota més baixa que aquells
de l’interior de la ciutat. És possible, per tant, que l’accés al pas per a vianant s’efectués
mitjançant un esglaó que salvaria la diferència de cota.



Capítol 7

Descripció d’altres elements
relacionats amb la muralla

L’emmurallament de Barcino, des del seu començament, va implicar un
plantejament molt més complex del que, a primera vista, s’atribuiria a l’erecció
d’un mur defensiu. La planificació conjunta de la ciutat i de la muralla va

determinar que, juntament amb els elements accessoris directament relacionats amb l’ús
militar de l’obra - com poden ser les escales d’accés als nivells superiors, les dependències
amb possible finalitat castrense i la pavimentació de l’intervallum - , el projecte englobés
elements relacionats amb l’arquitectura civil, com ara l’abastiment d’aigua neta i el seu
retorn en forma de residus. A més, aquests dos aspectes – la defensa i el cicle de l’aigua –
haurien trobat un punt de coincidència en almenys alguns dels fossats que envoltaven
la ciutat. Si, a vegades, la creació d’aquests semblaria motivada majoritàriament per
exigències estratègiques, com és el cas del doble fossat documentat al llarg de l’actual
carrer Avinyó, en altres indrets és innegable que en els grans retalls propers al recinte
desaiguaven les clavegueres urbanes.

Aquest capítol, per tant, està dedicat a la descripció analítica, en funció de les dades
ja publicades i de visites autòptiques, dels elements que, si bé no sempre feien part del
vallum pròpiament dit, hi estaven directament relacionats.

7.1 L’aigua i la muralla
El coneixement del cicle de l’aigua en Barcino ha progressat notablement, sobretot

en època recent, gràcies a una sèrie d’estudis que, mitjançant el buidatge de les múltiples
evidències documentades per l’arqueologia urbana i per les fonts escrites, han plantejat
un panorama que, en la majoria dels seus aspectes, és coherent i exhaustiu.1

1El primer plantejament sobre el proveïment i la distribució de l’aigua a Barcino és proporcionat per
Mayer, Rodà de Llanza, 1977. Les síntesis més recents es troben a Beltrán de Heredia, Carreras Monfort,
2011 i Orengo, C. Miró i Alaix, 2013.
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L’interès per les evidències relacionades amb el cicle de l’aigua, en el present treball,
es limita als casos on aquestes estan estructuralment vinculades amb les muralles urbanes.
El cas més aparent és representat per les canalitzacions monumentals que proveïen
d’aigua la ciutat (apartat 7.1.1). Encara que el procés d’abastiment hagi estat objecte,
en època molt recent, d’una revisió general, queden per profunditzar uns quants aspectes
tècnics, relatius a les característiques constructives i a les relacions estratigràfiques amb
la muralla.

D’altra banda, al llarg del recinte emmurallat, es coneixen uns quants exemples de
canalitzacions que, recollint els ramals del subsòl de la ciutat, permetien l’evacuació dels
residus urbans cap a l’exterior. Es tracta, de fet, d’estructures integrades perfectament en
l’obra defensiva, que evidentment feien part del mateix projecte i que, per tant, mereixen
un esment en la descripció analítica de les evidències relacionades amb les muralles
(apartat 7.1.2).

Finalment, el cicle de l’aigua concloïa amb l’abocament dels residus en alguns dels
fossats que envoltaven la ciutat (apartat 7.1.3): llur descripció queda inclosa en aquest
treball no per l’interès que puguin tenir des del punt de vista de la xarxa de sanejament,
si no per les implicacions estratègiques i topogràfiques que els relacionen amb el recinte
defensiu.

7.1.1 Els ramals de l’aqüeducte
En l’actual plaça Nova, al costat de la porta NO, es poden observar les restes de

dues conduccions sobreelevades, parcialment englobades en la muralla baix imperial,
que asseguraven l’aprovisionament d’aigua a Barcino. La part més visible, consistent
en un pilar a l’exterior del recinte i en l’arc que el connecta a la ciutat, és el producte
d’una consistent restauració, encara que fidel a l’original, efectuada sota la direcció d’A.
Florensa l’any 1958.2 Però, una sèrie d’excavacions arqueològiques dutes a terme tant a
l’exterior del perímetre urbà com dintre del mateix massís de la muralla, van acumular,
al llarg dels anys, una considerable quantitat d’informació respecte a aquestes evidències
monumentals.

No s’insistirà, aquí, sobre la problemàtica de l’abastiment d’aigua de la ciutat: tradi-
cionalment, les dues canalitzacions s’havien atribuït a sengles aqüeductes, procedents
de Montcada i de Collserola;3 en temps recents, s’ha proposat una nova hipòtesi inter-
pretativa, segons la qual les restes documentades a la plaça Nova podrien referir-se a
un desdoblament del mateix aqüeducte.4 En canvi, el que aquí interessa es refereix als
aspectes constructius de les evidències arqueològiques al voltant de la ciutat, especialment
els que poden aportar informacions pel que fa a la relació entre les canalitzacions i
la muralla. Nogensmenys, com a nota secundària, ha de constar que, al llarg de les

2Florensa Ferrer, 1958, s/p.
3Mayer, Rodà de Llanza, 1977.
4C. Miró i Alaix, 2010; C. Miró i Alaix, Orengo, 2010; Orengo, C. Miró i Alaix, 2013. Palet i Martínez,

Rodà de Llanza, 2012, p. 33-34 insisteixen sobre la necessitat de deixar oberta la possibilitat de l’existència
de dues captacions diferents, davant de l’evidència de dos trams diferenciats a l’entrada de la ciutat.
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pàgines següents, els dos ramals que entren a la ciutat es defineixen, a vegades, com a
“aqüeductes”. En aquests casos, la definició no té rellevància més que pels trams que
entren dintre la ciutat i que, en efecte, són dos conduccions independents.

Figura 7.1: Fonaments dels pilars en el sector extra-urbà
(foto C. Miró).

Els pilars, tal com es va documentar arran dels rebaixos en ocasió de l’enderroc,
l’any 1954, de les cases adossades a la muralla, i en una excavació arqueològica duta a
terme l’any 1989 en la plaça Nova, estaven fonamentats sobre un encofrat perdut d’opus
caementicium, les dimensions del qual, on l’estructura és més regular, s’aproximen als 2
x 2 metres (fig. 7.1). L’emplaçament de les fonamentacions indicaria que el traçat de les
dues canalitzacions, en el sector extramurs, és lleugerament divergent, encara que, segons
la planimetria aixecada en ocasió de l’excavació més recent, pot ser que de manera menor
del que es creia en passat.

La descripció de l’alçat es basa sobre l’observació d’un llarg tram d’aqüeducte,
conservat en una façana en la plaça vuit de Març,5 i, sobretot, de les evidències englobades
en la muralla baix imperial, visibles des de la plaça Nova i des de l’interior de la casa de
l’Ardiaca. En aquest segon cas, les restes arqueològiques són particularment significatives
perquè, a l’haver-se desmuntat, en època indeterminada, la muralla alt imperial, queda a
la vista, avui, el que constituïa el punt de contacte entre els últims pilars, que conduïen
els dos diferents ramals, i el recinte urbà.

A nivell general, aquests ramals comparteixen el mateix esquema conceptual: els
pilars són de planta gairebé quadrada (al voltant de 1,80 x 1,90 el septentrional, 1,60 x
1,70 el meridional), exceptuant aquells que marcaven l’ingrés de les canalitzacions en la
ciutat. Aquests, posicionats per tal de mantenir la mateixa llum dels altres arcs, d’uns
3,5 m, a contacte amb la muralla alt imperial reduïen lleugerament llur llargària.

Els pilars estan formats per paraments perimetrals d’opus vittatum i un rebliment

5Un parell de pilars d’aquest tram va ser investigats també en el decurs de la intervenció arqueològica
en el solar comprés entre el carrer Ripoll 25 i el carrer Capellans 10-16 (Triay, 2011, p. 58-69)
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Figura 7.2: Aqüeducte meridional: façana NO del pilar
adossat a la muralla alt imperial. Escala mètrica 1 m. (foto
A. Ravotto).
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d’opus caementicium. Els arcs, constituïts per dovelles de mitjanes dimensions, recolzen
sobre impostes formades per grans carreus tallats. Una descripció més completa és
possible només pel que fa a l’arc del ramal meridional, alliberat del rebliment de la
muralla baix imperial que l’englobava (fig. 7.2). En ell, s’aprecien dos paraments de
dovelles i un rebliment interior d’opus caementicium que es va deixar solidificar, en
el moment de la construcció, directament sobre una cimbra de fusta. El rebliment és
interromput només per la clau de volta, que és constituïda per un únic carreu, de 1,5 m
d’amplada, que travessa tota l’amplada de l’arc.

Els arcs sostenen, entre dos paraments d’opus vittatum, les canalitzacions. El specus,
mesurable en l’obra original només pel que fa al ramal meridional (el septentrional queda
parcialment tapiat per uns carreus afegits amb posterioritat), mesura 0,60 m d’amplada
per 0,80 d’alçària.

A nivell de detall, però, existeixen algunes diferències entre les evidències pertanyents
a sengles ramals, apreciables sobretot en l’interior de la torre baix imperial que els va
englobar, excavada per Serra Ràfols l’any 1958.6

Figura 7.3: Aqüeducte meridional: detall de la façana
NE del pilar adossat a la muralla alt imperial. (foto A.
Ravotto).

Així doncs, el parament de les pilastres de la canalització meridional està format
per filades molt regulars, amb una alçària mitjana de 12,9 cm.7 L’amplada dels carreus,
acuradament tallats, té una mitjana de 17,3 cm.8 Esporàdicament, en els sectors angulars,
es van fer servir carreus amb dos plans perpendiculars a la vista, que arriben a mesurar

6Serra Ràfols, 1964, p. 64. La restauració dels elements extramurs, que van afectar tant el pilar
de l’aqüeducte septentrional restaurat per Florensa com la façana del pilar de l’aqüeducte meridional
(Serra Ràfols, 1964, p. 9) no reflecteix aquestes diferències.

7Dimensions mínimes i màximes: 10 i 15 cm; mitjana sobre 21 peces mesurades.
8Dimensions mínimes i màximes: 18 i 23 cm; mitjana sobre 18 peces mesurades.
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fins a 69 cm.9
On el rebliment de la muralla baix imperial, possiblement, no va arribar a penetrar

completament, com per exemple en el reduït espai comprès entre en la façana NE del
pilar adossat al recinte alt imperial i el pilar de l’aqüeducte septentrional, s’aprecia la
presència d’abundant morter entre les juntes dels carreus, remarcades amb la incisió
d’una paleta (fig. 7.3).

Els pilars pertanyents a l’aqüeducte septentrional són menys visibles per haver estat
alliberats en mesura menor del rebliment baix imperial que els englobava. Tot i així, és
evident que presenten filades menys regulars (fig. 7.4), tant en la disposició com en les
dimensions i en l’acabat dels blocs que, complexivament, presenten mides més grans i
irregulars, amb una amplada mitjana de 45,8 cm10 i una alçària mitjana de 18,6 cm.11

En cap sector s’ha pogut observar l’esgrafiat documentat en els pilars meridionals.

Figura 7.4: Aqüeducte septentrional: cantonada
SE del pilar adossat a la muralla alt imperial.
Escala mètrica 50 cm (foto A. Ravotto).

També, tal com ha estat remarcat per la bibliografia, els dos aqüeductes presenten
lleus diferències pel que fa a les dovelles dels arcs, sent més petites les de la canalització

9Mitjana sobre 4 peces mesurades: 59 cm.
10Dimensions mínimes i màximes: 15 i 75 cm. Mitjana mesurada sobre 11 peces.
11Dimensions mínimes i màximes: 16 i 22 cm. Mitjana mesurada sobre 11 peces.
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septentrional.12 Una altra diferència, menys aparent, es pot reconèixer en els nivells
inferiors: les fonamentacions dels pilars – clarament diferenciades - i l’arrencament de la
part alçada, a contacte amb la muralla, presenten una diferència de cota d’uns 15 cm,
sent la més alta la del pilar meridional (fig. 7.5).

Figura 7.5: Façana SE dels pilars ados-
sats a la muralla alt imperial, a nivell de
les fonamentacions. (foto A. Ravotto)

Figura 7.6: Façana SE dels pilars ados-
sats a la muralla alt imperial. (foto A.
Ravotto)

Finalment, una ulterior diferència es reconeix en l’aspecte que presenten les façanes
sud-orientals dels primers pilars conservats, aquells que, en origen, estaven a contacte
amb la muralla alt imperial i que, una vegada enderrocada aquesta, van quedar seccionats.
El pilar meridional presenta a la vista, al llarg de tota la seva alçària, el rebliment d’opus
caementicium, que va quedar al descobert una vegada desapareguda la muralla; el pilar
septentrional presenta, en els primers 2 m d’alçària, un parament de carreus també en el
costat que aniria a contacte amb el recinte (fig. 7.6).

Ara bé, és lògic plantejar-se si aquestes diferències responen a alguna raó transcendent
o, en canvi, només són el resultat de l’execució d’un mateix projecte per part de diferents
professionals. En cap cas, s’ha de puntualitzar, aquesta pregunta estaria en contrast amb
les hipòtesis més recents, segons les quals les dues canalitzacions que entren en la ciutat
correspondrien a un desdoblament, poques desenes de metres més al nord, del mateix
aqüeducte.13

Serra Ràfols, després de l’excavació en l’interior de la torre baix imperial, estava
convençut del fet que l’aqüeducte meridional era anterior al septentrional, encara que
conclou dient que “las razones en que me fundo para afirmar sea éste el más antiguo de
los dos, no es este el lugar para exponerlas”.14

D’una banda, des d’un punt de vista general, el criteri de l’arqueòleg no s’ha d’in-
fravalorar. Al llarg de les intervencions en la muralla que va dirigir, gairebé sempre ha
estat encertat i, quan les seves conclusions no corresponien a veritat en sentit absolut,

12C. Miró i Alaix, Orengo, 2010, p. 115.
13C. Miró i Alaix, 2010; C. Miró i Alaix, Orengo, 2010; Orengo, C. Miró i Alaix, 2013.
14Serra Ràfols, 1964, p. 8.
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s’hi apropaven, almenys, en sentit relatiu. De l’altra, en les evidències encara in situ, no
sembla poder-s’hi reconèixer cap element que avali la sibil·lina afirmació de l’arqueòleg.
Es percep, és veritat, la impressió que l’aqüeducte septentrional sigui una “imitació” del
meridional: adopta el mateix esquema constructiu, però amb un acabat i una selecció de
materials menys acurats. Aquesta aparença no és suficient per postular una diferència
cronològica rellevant entre les dues obres. Això no obstant, a partir d’aquesta constatació,
un raonament deductiu podria justificar l’opinió de Serra Ràfols. Atès que la distància
que separa els dos pilars és extremadament reduïda, hauria sigut difícil obrar amb cura
ambdues façanes orientades en aquest espai angost. És de suposar, per tant, que l’a-
qüeducte meridional, amb blocs disposat en filades regulars i rematats per un encintat,
s’hagués bastit quan l’altre encara no s’havia aixecat. A l’hora de construir aquest últim,
en canvi, la presència del primer hauria determinat que l’obra fos menys regular.

Les dades arqueològiques procedents de l’exterior de la ciutat tampoc aporten cap llum
en aquest sentit. L’escadusser material moble relacionat amb els fonaments dels pilars
documentats en la plaça Nova, investigats en el decurs d’una intervenció arqueològica
l’any 1989, no van permetre afinar cap cronologia més enllà que una genèrica pertinença
a l’època romana.15

Si sembla impossible, en l’estat actual de la recerca, diferenciar cronològicament els
dos ramals que entren en la ciutat, tampoc hi ha indicis certs per precisar la datació d’un
projecte unitari de l’aqüeducte. És, segurament, una creació de l’Alt Imperi, possiblement
d’una època no massa allunyada de la fundació urbana: la historiografia tradicional s’hi
va referir, sense entrar en detalls, com una obra del segle II dC,16 mentre que avui es
prefereix una data més alta, cap al segle I dC.17

En efecte, les evidències més allunyades de la ciutat - que, segons les teories recents,
s’haurien de referir al traçat principal de l’aqüeducte abans de desdoblar-se – només en
dos casos proporcionen dades cronològiques que, de totes maneres, tan sol ofereixen una
orientació molt general. En una excavació duta a terme en el carrer Coronel Monasterio,
l’any 2004, es va poder documentar un gran tram de l’aqüeducte que, en aquest indret,
situat a una cota més alta respecte al centre urbà, consistia en una canalització subterrània.
L’estratigrafia d’època romana – exceptuant aquella relativa a l’amortització del canal –
no era gaire abundant: segons l’inventari del material moble, els nivells retallats per la
rasa de fonamentació de la canalització van restituir, juntament amb materials d’època
ibèrica i republicana, un pivot d’àmfora tarraconense, fragments informes de TSSG, de
cuina africana i d’àmfora africana.18 El material més recent, un fragment de TSSG Drag.
27 i un fragment de TSH Drag. 29, ofereixen un terminus post quem al voltant de la

15C. Miró i Alaix, Orengo, 2010, p. 114.
16Duran i Sanpere, 1962, p. 16.
17C. Miró i Alaix, 2010, p. 154.
18En aquest cas, es tracta d’un fragment esmentat en el text de la memòria d’excavació (UE 2167;

Giner Iranzo, 2006, p. 107) que, però, no apareix entre el material inventariat. Un examen autòptic
podria comprovar si, degut a un error tipogràfic, aquesta peça s’hagués de reconèixer en un fragment que,
en l’inventari, té el codi corresponent a “ceràmica comuna” amb engalba exterior.
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meitat del segle I dC.19

En l’excavació del carrer Ripoll 25, l’estratigrafia retallada pels fonaments dels pilars
de l’aqüeducte va restituir només una peça ceràmica: un fragment informe d’àmfora
africana amb pàtina salina exterior, que es revela d’escassa ajuda a l’hora de proporcionar
referències cronològiques.20 Podria avalar un terminus post quem al segle I dC en el cas
de ser una de les produccions tripolitanes, anteriors al gran desenvolupament comercial
que, a partir de finals del segle II dC, envaeix el mercat de les províncies occidentals.

7.1.2 Els desaigües
Més encara que els aqüeductes, els desaigües s’han de considerar part de l’estructura

de la muralla. Llur relació estratigràfica de solidaritat amb el recinte és un dels indicis
més clars de que el disseny de la ciutat, i dels principals elements que l’estructuraven, va
ser projectat de manera unitària.

7.1.2.1 Avinguda de la Catedral

L’any 2005, al marge d’excavació d’un sondeig adjacent a la façana NO de la “casa
del Degà”, al límit amb el pla de la Seu, va aparèixer, englobat en el rebliment d’opus
caementicium de la muralla baix imperial, un fragment de canalització que la travessava.21

La secció de l’obertura té 0,30 m d’amplada i 0,17 d’alçada. L’interior estava revestit
amb una capa d’opus signinum impermeabilitzant, del qual encara es conservaven restes
en el moment de l’excavació. Les parets estaven constituïdes per carreus escairats d’uns
20 cm d’amplada; a sobre hi recolzava la coberta, de la qual es va poder apreciar un gran
carreu, de 0,60 m d’amplada (fig. 7.7).

L’estructura està alineada amb un carreu, de les mateixes dimensions d’aquell de la
coberta, que es pot observar, encara in situ, com un apèndix de la façana exterior de la
muralla alt imperial, formant-ne un sortint de 0,40 m. Aquest carreu podria correspondre,

19C. Miró i Alaix, 2010, p. 158 L’estratigrafia, tal com és normal en una zona no urbanitzada i
no subjecta a moviments de terra, apareix caracteritzada per la presència de molt material residual,
probablement a conseqüència d’un llarg temps de formació de cada estrat. Cal notar, nogensmenys, que
tots els estrats retallats per la conducció d’aigua, dels quals procedeixen els materials esmentats, se situen
a cotes inferiors respecte al nivell des del qual s’hauria excavat la rasa de fonamentació de l’estructura,
que, amortitzada en el segle VI, apareix escapçada ja des d’època medieval o moderna. En particular,
els fragments de TSSG i TSH esmentats per la bibliografia (C. Miró i Alaix, 2010, p. 158-159; Orengo,
C. Miró i Alaix, 2013, p. 257, que corregeixen oportunament les identificacions proposades, en la memòria
d’excavació, per Giner Iranzo, 2006, làm. 5), procedeixen d’un estrat (UE 1411) documentat a uns 4 m de
distància de l’aqüeducte, i a una cota notablement inferior. Malgrat que els excavadors relacionin, a nivell
hipotètic, aquesta diferència de cotes amb el desnivell natural (Giner Iranzo, 2006, p. 137), l’absència
d’una relació estratigràfica impedeix assegurar la contemporaneïtat entre l’estructura i l’estrat. Qui escriu
es demana, també, si el fragment atribuït a una producció indeterminada, procedent de la UE 2143 i
representat en la làm. 9.2 de la memòria d’excavació, no pogués correspondre a una tapadora Ostia I,
261, datada a partir de la meitat del segle II dC, amb la qual presenta important analogies formals.

20Triay, 2011, inventari UE 738.
21Pascual García, 2005, p. 8.
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Figura 7.7: Fotografia de la secció de la canalitza-
ció de l’avinguda de la Catedral (foto S. Pascual
García).

hipotèticament, a la coberta de la claveguera en el punt de sortida del recinte primigeni,
que hauria estat perllongat per les evidències documentades en l’excavació del 2005.

Per la seva situació topogràfica, es pot afirmar que aquesta canalització desaiguava
directament en el fossat documentat al llarg de l’avinguda de la Catedral l’any 1989
(vegeu l’apartat 7.1.3.1).

7.1.2.2 Carrer de la Tapineria

L’any 1959, en el decurs de les excavacions dirigides per Serra Ràfols al carrer de la
Tapineria, es va documentar una canalització que travessava ambdues muralles, localitzada
uns pocs metres abans de què el traçat giri en direcció sud-est, entre les torres II/6 i III/1
(torres 11 i 12 en la numeració tradicional) del recinte baix imperial. La reconstrucció
analítica d’aquesta estructura presenta punts problemàtics, atès que la breu descripció
textual del director, que no va acompanyada de cap aixecament planimètric, només es
pot integrar amb unes fotos de camp.22

La canalització estaria formada per una solera, de material indeterminat, possiblement
tegulae o opus signinum, delimitada per parets de grans carreus. La seva amplada es pot
aproximar, de manera molt indicativa, als 0,40 m. De la coberta, formada per carreus de
grans dimensions, només va sobreviure a l’arrasament la part corresponent a la muralla
més tardana (fig. 7.8).

En general, les característiques estructurals i les dimensions d’aquesta canalització
són molts semblants a aquelles documentades en relació a la claveguera de l’avinguda de
la Catedral. La particularitat d’aquesta, però, resideix en un canvi d’orientació al llarg
del seu recorregut a través del recinte defensiu. El tram interior estava alineat amb el
primer cardo minor, comptat des del límit nord de la ciutat, i constituïa la prolongació

22Serra Ràfols, 1964, p. 33; Serra Ràfols, 1959, làm. XXI.
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Figura 7.8: Vista de del nord de la canalització
que travessa les muralles a la alçada del carrer de
la Tapineria. Any 1989 (Centre de Documentació
del Servei d’Arqueologia).

d’un col·lector ja conegut per la historiografia científica.23 Per tant, travessava la muralla
alt imperial de manera obliqua, ja que aquest tram del recinte correspon a un dels costats
més curts del traçat, que no s’ajusten a l’ortogonalitat de la forma urbana. La mitat
exterior de la claveguera, en canvi, travessa perpendicularment la muralla baix imperial,
desviant-se uns 28 graus cap al nord.

7.1.2.3 Plaça Berenguer el Gran

En l’àrea corresponent a l’actual plaça Ramon Berenguer el Gran, molt a prop de la
torre romana sobre la qual es va bastir la capella de Santa Àgata, desaiguava un col·lector
que recorria el subsòl d’un cardo minor, en el qual confluïa la xarxa de clavegueres
domèstiques i industrials d’aquest sector urbà. Encara que el punt on travessa la muralla
no hagi estat objecte de cap intervenció arqueològica, la seva sortida cap a l’exterior es
pot apreciar, in situ, en la façana de la muralla baix imperial (fig. 7.9). Mesura 0,27 m
d’amplada per 0,40 m d’alçària.24

7.1.2.4 Carrer de la Llibreteria

Es tracta d’una canalització, documentada el 1944 i el 1965, de 0,90 m d’alçària x
0,60 m d’amplada, amb solera de tegulae i parets de pedres treballades de manera força
aproximada (fig. 7.10).25 Encara que no es disposi dels detalls de la seva relació amb la
muralla, s’inclou en aquest apartat per correspondre al col·lector del cardo maximus, que

23Beltrán de Heredia, Carreras Monfort, 2011, p. 235 i fig. 1.
24Serra Ràfols, 1964, p. 39; Beltrán de Heredia, Carreras Monfort, 2011, p. 235-236.
25Beltrán de Heredia, Carreras Monfort, 2011, p. 235 i fig. 2. Pel que fa a l’excavació del 1965, es vegi

Adroer i Tasis, 1965.



178 CAPÍTOL 7. ALTRES ELEMENTS

Figura 7.9: Sortida d’un col·lector en la plaça
Berenguer el Gran (foto A. Ravotto).

descorria, amb orientació SO-NE, tal com es va documentar en l’excavació més recent,
per sota dels nivells d’ús de la porta de NE.

7.1.2.5 Subsòl de plaça del Rei

En el decurs de les excavacions de la plaça del Rei dutes a terme entre 1929 i 1935,
en el sector corresponent a l’intervellum es va documentar una sèrie de clavegueres que,
procedint de la zona urbanitzada de la ciutat, evacuaven els residus cap a l’exterior. En
aquesta xarxa de clavegueres ja Duran i Sanpere havia reconegut una evolució diacrònica
en funció de les diferències de tècnica constructiva i de les cotes.26 Una d’elles, considerada
per l’autor de les més antigues, es dirigia directament, des de la instal·lació industrial
identificada, més tard, com a fullonica, i en la qual hauria pogut confluir també un ramal
procedent de la tinctoria, cap a la façana interior de la muralla alt imperial. Just a tocar
el recinte, abans de travessar-ho, la claveguera recollia també l’aigua bruta canalitzada
per un altre ramal procedent de sud, relacionat amb un sector encara no identificat (fig.
7.11).

Els dos conjunts industrials es daten arqueològicament al segle II dC;27 llur posteriori-
tat respecte a la muralla augustal obliga a plantejar-se si, per l’evacuació d’aigües brutes,
es va excavar la canalització en el massís del recinte o, més probablement, es va aprofitar
un punt de sortida ja existent. El que és clar és que a l’exterior de la muralla baix
imperial no s’aprecia, en aquest punt, cap desaigüe procedent de l’interior. El fet que la
sortida coincidia, en el nou projecte, amb l’emplaçament d’una torre, hauria determinat
que la claveguera quedés inutilitzada.

El creuament de la muralla per part d’una altra canalització que s’hi dirigeix,28

26Duran i Sanpere, 1943, p. 61.
27Beltrán de Heredia, 2001b, p. 48.
28Beltrán de Heredia, Carreras Monfort, 2011, p. 237.
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Figura 7.10: Col·lector del cardo maximus (de
Beltrán de Heredia, Carreras Monfort, 2011, fig.
2).

Figura 7.11: Planta del sector de la plaça del
Rei, amb la indicació dels desaigües que traves-
sen la muralla (de Beltrán de Heredia, Carreras
Monfort, 2011, fig. 5.)
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lleugerament més al nord i procedent també de la fullonica, és només hipotètic, atès que
en el decurs de les excavacions no es va poder documentar-ne el tram final.29

7.1.2.6 Carrer del Sotstinent Navarro

Entre els col·lectors de la xarxa de sanejament urbana millor documentats hi consta
aquell del cardo minor que coincideix, en la seva part nord-oriental, amb l’actual carrer
del Bisbe Caçador.30 La seva sortida, tal com va quedar plasmada en època baix imperial,
es pot observar encara avui al carrer del Sotstinent Navarro, al costat de la torre V/1
(torre 24 de la numeració tradicional) del recinte exterior. Les parets estan formades per
carreus escairats, lleugerament sortint de la línia de façana, mentre que la coberta, està
constituïda per un dels carreus de l’opus quadratum del parament del recinte (fig. 7.12).
És interessant notar que, segons sembla de la reconstrucció planimètrica obtinguda de la
integració de la planta de les muralles amb la del sector excavat intramurs, el traçat del
col·lector no coincideix amb la sortida exterior. La seva prolongació, de fet, coincidiria
amb un punt lleugerament més al sud d’aquell on s’observa in situ la sortida d’aigües,
possiblement en correspondència de l’emplaçament de la torre 24. És versemblant, per
tant, que el traçat del col·lector del cardo, que per la seva importància en la xarxa de
canalitzacions urbanes, no podia ser inutilitzat, hagi estat lleugerament desviat cap al
nord a l’interior de la muralla baix imperial.

Figura 7.12: Sortida del col·lector al costat de la
torre V/1 (torre 24 de la numeració tradicional;
de Beltrán de Heredia, Carreras Monfort, 2011,
fig. 11).

29Duran i Sanpere, 1943, fig. 11.
30Beltrán de Heredia, Carreras Monfort, 2011, p. 236 i nota 5.
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7.1.2.7 Carrer de Regomir

En el curs d’una intervenció arqueològica en la finca núm. 6 del carrer de Regomir,
l’any 2004 es van documentar dos fragments d’una claveguera que es localitza, en relació
a la topografia antiga, en la part extramurs respecte a la muralla augustiana. Es tracta
d’una estructura datada a finals del segle I dC i formada per una solera de tegulae, parets
d’opus caementicium obtingudes mitjançant la tècnica de l’encofrat perdut, i coberta de
pedres escairades (fig. 7.13). L’amplada total s’aproxima als 0,50 m, mentre que el canal
mesura 0,30 m d’amplada x 0,35 m d’alçària. Amb orientació NO-SE, ressegueix, per la
banda exterior, la façana de l’espai edificat extramurs, en època alt imperial, al llarg de
l’eix viari que surt de la porta meridional.31

Figura 7.13: Vista zenital de la canalització amor-
titzada per la construcció de la muralla baix im-
perial en el carrer Regomir (foto J. Hernández).

La seva orientació i la seva posició topogràfica l’identifiquen amb un servei enterrat
sota el nivell de circulació del decumanus maximus;32 tanmateix, la seva identificació amb
el col·lector principal ha estat descartada a causa de les seves dimensions, considerades
insuficients per un dels eixos principals de la xarxa higiènica urbana. Més probablement,
per tant, es tractaria d’una canalització relacionada amb un establiment termal extraurbà
documentat en aquest mateix sector.33

Encara que aquesta claveguera no tingui relació, segons aquesta hipòtesi, amb el
perímetre urbà d’origen augustià, s’ha inclòs en aquest apartat per haver estat inutilitzada
a conseqüència de la modificació del primitiu traçat que, en aquest punt, va ser ampliat
amb un cos projectat cap a la línia de costa. En efecte, els estrats de rebliment es daten
a la meitat del segle III dC.34

31Hernández Gasch, 2006a, p. 27.
32Hernández Gasch, 2006a, p. 27.
33Beltrán de Heredia, Carreras Monfort, 2011, p. 246.
34Hernández Gasch, 2006b, p. 83. Quan en la historiografia es va afirmar la creença que la muralla
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7.1.2.8 Carrer Avinyó, 15.

El quadrant sud occidental de la ciutat també havia de preveure punts de sortida
de la xarxa de clavegueres. En el decurs d’una intervenció duta a terme entre 2003 i
2004, en la finca en el carrer Avinyó 15, es va documentar una canalització, formada
per parets d’opus caementicium i fons de tegulae, que, sortint d’un espai residencial, es
dirigia perpendicularment cap a la muralla. L’estructura ja estava en funció cap a finals
del segle I dC i es va amortitzar al voltant del segon terç del segle II dC.35 Es desconeix
si aquest ramal continuaria fins a travessar la muralla alt imperial o hauria connectat
amb un col·lector, a nord o a sud, que hauria descorregut al llarg d’un cardo.

7.1.3 Els fossats-abocadors
Els historiadors que es van ocupar de l’estudi de les muralles de Barcino van plantejar,

des dels anys ’40 del segle XX, la possibilitat que les rieres naturals que fluïen als costats
NE i SO del turó sobre el qual s’assenta la ciutat romana, conegudes respectivament
amb el noms de Merdançar i Santa Anna, haguessin desenvolupat un paper actiu en la
planificació urbanística. Entre les funcions que poden haver complert, s’han contemplat
principalment aquella de facilitar l’evacuació dels residus urbans36 i llur integració en el
sistema defensiu.37

Una sèrie de grans retalls de planta allargada, disposats amb una orientació paral·lela
al traçat de la muralla i documentats al llarg del recinte (planta 18), en opinió dels
arqueòlegs, haurien estats vinculats amb les rieres, bé perquè hi haurien desaiguat, bé
perquè haurien condicionat parcialment el seu mateix llit.

El coneixement d’aquests elements, als quals s’hi va atribuir la funció, al mateix temps,
d’abocadors,38 de fossae defensives,39 de canalització d’aigües brutes,40 i de drenatge
de les aigües pluvials per tal de què els sediments no s’acumulessin contra la muralla,41

només es basa sobre uns pocs exemples documentats de manera parcial.

7.1.3.1 El tram de l’Avinguda de la Catedral

Un tram de fossat es localitzava, en època alt imperial, en l’actual avinguda de la
Catedral, tal com va documentar, l’any 1989, una excavació arqueològica prèvia a la

baix imperial s’hagués de datar al voltant de la meitat del segle IV dC, aquesta cronologia havia estat
senyalada com una aparent incongruència (Beltrán de Heredia, Carreras Monfort, 2011, p. 246 i nota 14).
Amb la nova proposta de datació (Ravotto, 2009-2011; Ravotto, 2014), la inutilització de la claveguera
queda perfectament emmarcada en el nou projecte defensiu.

35Vilardell i Fernández, 2006; Vilardell i Fernández, 2009.
36Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2010, p. 31; Beltrán de Heredia, Carreras Monfort, 2011, p. 245.
37Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2010, p. 29-30.
38Beltrán de Heredia, Carreras Monfort, 2011, p. 243.
39Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2010, p. 29-32.
40C. Miró i Alaix, 2014, p. 206.
41Granados, 1991, p. 168.
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construcció d’un aparcament subterrani.42 El retall, d’uns 23 m d’amplària, presentava
una planta allargada, que s’estenia des de l’entrada NO de la ciutat al llarg de la muralla,
per una llargària indeterminada, de la qual se’n van documentar 55 m; de perfil còncau,
assolia els 4 m de fondària (fig. 7.14). Atès que la documentació disponible actualment
no inclou una secció longitudinal, no es pot assegurar que el fossat tingués, segons lògica,
una pendent de NO cap a SE, en direcció de la riera del Merdançar.

Figura 7.14: Secció del fossat de la Catedral (Blasco, Granados et al., 1992, p.
93).

Un estudi geològic del fossat va permetre reconstruir la dinàmica de rebliment
d’aquest retall43: després d’un primer moment durant el qual el fossat va ser interessat
per la sedimentació d’aigües estancades o residuals, amb presència de restes orgàniques
i fragments carbonosos d’origen vegetal, s’assisteix a una seqüència de colmatacions
antròpiques intercalades amb episodis de sedimentació d’aigües residuals i de remoció
del sediment per episodis torrencials. Finalment, el fossat deixa de servir com abocador
d’aigües residuals i constitueix una simple depressió que canalitza una riera, encara que,
periòdicament, es verifiquin episodis d’entollament.

A l’espera de la revisió i divulgació de la documentació arqueològica de camp, co-
mençada en aquests dies, de moment no es pot relacionar aquesta descripció geològica

42Blasco, Granados et al., 1992, p. 62-63; Blasco, C. Miró et al., 1993, p. 109-110; Puig i Verdaguer,
Rodà de Llanza, 2010, p. 31.

43De Laorden Santiuste, Prada Pérez, [1992?]; Resum dels resultats en Blasco, Granados et al., 1992, p.
88-97
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amb els resultats de l’inventari, recentment elaborat, del material moble exhumat.44 El
rebliment antròpic, de totes maneres, semblaria haver-se començat en època primerenca,
a partir de la tarda edat agustina - inici de l’edat tiberina, i haver estat particularment
intens al llarg de l’època alt imperial. Els residus, a més del material ceràmic, comprenen
restes faunístiques força abundants, molts dels quals amb evidents marques de tall. A
partir de la meitat del segle III dC, l’abocament disminueix encara que, amb menor
intensitat, continua fins al segle VI dC.

Les aigües residuals detectades per l’estudi geològic confluïen en aquest tram de fossat
directament des de l’interior de la ciutat, travessant el recinte defensiu a nivell de terra,
mitjançant una canalització, documentada l’any 2005, construïda en època fundacional i
mantinguda en funció amb la reforma del Baix Imperi (vegeu en aquest mateix capítol
l’apartat 7.1.2.1).

7.1.3.2 Plaça Ramon Berenguer el Gran – carrer Sotstinent Navarro

En aquest sector l’existència d’un fossat havia estat plantejada des de la dècada dels
anys 40 del segle XX, al documentar-se, en les excavacions del subsòl de la plaça del Rei,
una canalització d’aigües residuals que, procedent de l’interior de la ciutat, travessava
la muralla romana (vegeu aquí l’apartat 7.1.2.5).45 Amb els anys, es van localitzar dues
canalitzacions més en el sector nord oriental del recinte: una, excavada per Serra Ràfols
l’any 1959, situada a uns 30 m al nord de la primera (vegeu aquí l’apartat 7.1.2.3);
una altra, documentada en el curs de l’excavació de l’Arxiu Administratiu per la banda
interior a la ciutat, i encara visible in situ per la banda exterior, es localitza a l’extremitat
meridional d’aquest tram rectilini de recinte (vegeu aquí l’apartat 7.1.2.6). En efecte, és
versemblant que, igual que en l’avinguda Catedral, on la sortida d’aigües desembocava
directament en el fossat, aquestes clavegueres aboquessin els residus en una estructura
anàloga.

No es disposa, tanmateix, d’elements arqueològics que permetin situar aquest hipotètic
fossat que, per analogia amb aquell de nord oest, hauria pogut passar molt a prop de la
muralla.

En aquest sentit, els resultats de la recent excavació al carrer Sotstinent Navarro,
una vegada que siguin elaborats en forma de memòria d’excavació, aportaran informació
de rellevància. En aquest cas, s’ha pogut documentar la ribera meridional d’un gran
retall que, per la seva situació topogràfica, podria correspondre a la prolongació dels
trams hipotetitzats més amunt. Pel que fa a la cronologia, i a l’espera de documentació
més detallada, els resultats preliminars apuntarien al fet que un primitiu fossat d’època
augustal hauria estat reformat al moment de construir la muralla baix imperial. El seu
ús s’estendria fins al segle VI dC.46

44Ravotto, 2015.
45Duran i Sanpere, 1943, p. 61-63.
46Ramos, 2012; C. Miró i Alaix, 2014, p. 206.



7.1. L’AIGUA I LA MURALLA 185

7.1.3.3 Pati d’en Llimona

Un ulterior tram de fossat s’ha reconegut, de manera hipotètica, en uns condici-
onaments del terreny natural localitzats al sector del Pati d’en Llimona, durant una
excavació arqueològica duta a terme l’any 1991 a propòsit de la qual, fins fa poc, no
existia documentació fiable.47

Es tracta, en aquest últim cas, de dos retalls excavats directament en el nivell estèril
natural. Des del punt de vista analític, es disposa de dades, fragmentàries, només d’un
d’ells: paral·lel al traçat de la muralla i amb planta en forma de “U”, segons un dibuix
inclòs en la memòria d’excavació (fig. 7.15) té una secció transversal caracteritzada per
una primera part, cap a la muralla, amb un perfil esgraonat de parets rectes, d’uns 1,5 m
de fondària i, a continuació, després d’una pujada de cota, un pendent més suau cap al
SO, de la qual, per terminar fora de l’ària d’excavació, es desconeix la fondària.48

Els arqueòlegs que es van encarregar de l’excavació dels retalls consideren que “el
rebaix del terreny al tocar la muralla se situa per sota de la primera filada de l’obra, de
manera que molt difícilment podrien estar relacionats amb el primer recinte”,49 i per tant
no contemplen la possibilitat d’una llur funció defensiva. Això no obstant, el raonament
no sembla del tot incompatible amb aquesta hipòtesi, ja que, en última instància, no
es va observar el tancament del retall i la seva relació amb la primera muralla. La
documentació gràfica no aporta elements resolutius, ja que el retall no apareix en cap
planta i, segons la secció a la qual s’ha fet referència, el seu marge es queda a uns quatre
metres del vallum baix imperial.50

7.1.3.4 El carrer d’Avinyó

En el decurs de l’excavació de la finca número 16 del carrer Avinyó, l’any 2005 es
van documentar dos retalls, a uns 35 m de la muralla, paral·lels entre ells i a aquesta,
interpretats pels arqueòlegs com elements de la defensa urbana.

Separats entre ells per una distància de 4 m, ambdós presentaven una secció còncava.
El fossat intern tenia uns 2 m de fondària i una amplada desconeguda, superior als 4,5
m, i l’extern tenia 6 m d’amplada x 1,5 metres de fondària (fig. 7.16). Al fons d’aquesta
segona estructura es va documentar, al llarg del seu eix longitudinal, un petit solc d’uns
0,40 m d’amplada, interpretat, a nivell hipotètic, com una canalització amb finalitat
de neteja del fossat. Els retalls estaven directament en el nivell verge; pel que fa a la
cronologia d’amortització, el doble fossat va començar a perdre la seva funcionalitat al
voltant de la primera meitat del segle I dC tot i que, si més no en la seva part exterior,
es va acabar omplint només al segle III dC.51

47Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2010, p. 32.
48Gea, Hernández, 2012, plànol 24.
49Gea, Hernández, 2012, p. 82, referint-se literalment a observacions dels arqueòlegs encarregats de les

excavacions de l’època.
50Gea, Hernández, 2012, plànol 24.
51Belmonte Santisteban, 2008, p. 95-98.
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Figura 7.15: Secció del fossat del Pati d’en Llimona (Gea, Hernández, 2012,
plànol 24).

Cal esmentar, a més, que, segons els resultats preliminars d’una excavació duta a
terme, l’any 2007, en la finca de carrer d’Avinyó núm. 30, part d’un retall interpretat
com a fossat s’hauria documentat uns 75 metres més al sud, a una distància de la línia
de muralla que es pot aproximar entre els 35 i els 50 m.52 A l’espera de la redacció de
la memòria d’excavació, es pot plantejar la hipòtesi que es tracti de la continuació del
fossat descrit més amunt.53

Figura 7.16: Secció del fossat en el carrer d’Avinyó (Belmonte Santisteban,
Carretero Nieto, 2008, plànol 12, secció H-H1).

52Pel que fa a aquesta intervenció (Codi: 013/07), encara no es disposa de la memòria final. De moment,
les úniques informacions disponibles són les incloses en la corresponent fitxa de la carta arqueològica de
Barcelona (Permalink: http://cartaarqueologica.bcn.cat/3258).

53Comunicació personal de l’arqueòleg J. Serra, director de l’excavació.
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7.1.3.5 El carrer de la Palla

En el carrer de la Palla es va documentar, l’any 2007, un gran retall interpretat com
a fossat defensiu, localitzat a una distància de 45 metres de la muralla, amb alineació
paral·lela al seu tram en direcció nord-sud.54

Del retall, excavat directament en el terreny geològic amb un perfil en forma de “U”,
s’ha recuperat una longitud total d’11,99 m; tenia una amplada de 5,60 m i una potència
estratigràfica que oscil·lava entre 1,24 i 1,40 m de fondària (fig. 7.17).

Figura 7.17: Secció del fossat en el carrer de la Palla (Hinojo García, 2010,
plànol 24).

Pel que fa a la cronologia d’amortització, el fossat comença a perdre la seva funciona-
litat a partir de finals del segle III dC fins a quedar totalment omplert al llarg del segle
V dC.

7.2 Els nivells de circulació de l’intervallum
Seguint la tradició castrense, per raons de seguretat militar, l’espai adjacent a la façana

interior de la muralla alt imperial havia de poder garantir la circulació perimetral al llarg
de tot el recorregut. En el decurs dels anys, les investigacions arqueològiques han permès
verificar l’existència de l’intervallum en diferents punts de la ciutat, documentant-ne els
nivells d’ús, així com la seva progressiva urbanització en favor de l’espai privat.

La presència de l’intervallum que resseguia el traçat de la muralla és, per tant, un fet
segur. En aquest apartat troben cabuda només els casos on l’intervallum s’ha documentat

54Hinojo García, 2010, p. 83.
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de manera directa, arribant a excavar-ne els nivells de circulació o, al menys, se n’ha
pogut assegurar la presència en funció de les confrontacions amb els límits edificats
intramurs.

7.2.1 Pia Almoina
Entre les evidències documentades en el decurs d’una excavació arqueològica a

l’interior de la Pia Almoina, duta a terme l’any 1993, a més dels fragments dels dos
recintes romans es va descobrir una petita porció de l’intervallum (fig. 5.5; secció 2).55

Es tracta d’un conjunt d’estrats que es localitzen a la mateixa cota - cobrint el rebliment
la rasa de fonamentació de la muralla alt imperial- i, encara que individualitzats en
funció de llurs característiques físiques, desenvolupen la mateixa funció de nivell de
circulació. Des del punt de vista general, estaven composts per argila molt compactada,
pedres petites i nòduls calcaris. Les lleus diferències entre ells es poden adscriure a les
operacions de manutenció que necessitava aquest tipus de paviment al llarg de la seva
vida útil. El material moble que hi va quedar englobat s’ha d’atribuir a l’època alt
imperial, possiblement en una fase primerenca (ceràmica indeterminada, ceràmica ibèrica
i terra sigillata itàlica). Això no obstant, l’única forma conservada, un fragment de plat
d’importació itàlica (forma Conspectus 20.4.3), es data clarament a partir de l’any 40
dC (làm. III,1).

7.2.2 Subsòl de plaça del Rei
En el subsòl de la plaça del Rei, l’intervallum va ser detectat per primera vegada en el

curs de les excavacions anteriors a la guerra civil i, en èpoques molt més recents, durant
els anys 1982-1983 i 1997-1998, gràcies a un parell d’excavacions estratigràfiques.56

L’espai destinat a circulació mesura 7,50 m d’amplada i està comprès entre la façana
interior del recinte i la línia de façana nord-oriental de l’insula identificada per la
historiografia, entre aquelles estudiades en aquest sector, amb el número 1.57

Aquest espai, possiblement per la presència d’una escala d’accés al pas de ronda i
d’una dependència de possible caràcter militar (vegeu, respectivament, els apartats 7.3.4
i 7.3.3), no va ser afectat per l’expansió de l’urbanisme privat com altres zones del vial.
L’estratigrafia arqueològica consisteix en una superposició de nivells de circulació per
una potència total d’uns 2,75 m. Els paviments estan constituïts per piconats i afermat
de terra, que engloben restes de morter i calç, pedres de petita i mitjana grandària
i fragments ceràmics. Almenys durant el segle I dC, el vial permetia la circulació de
vehicles, tal com demostren les traces de roderes de carro documentades.58

L’excavació més recent, que ofereix un registre molt més detallat que el de les

55Granados, 1993b.
56Duran i Sanpere, 1943, p. 60-63; Beltrán de Heredia, Revilla, 1997-1998, s/p. Beltrán de Heredia,

Nicolau i Martí, 2000, p. 126.
57Beltrán de Heredia, 2001a, p. 98.
58Beltrán de Heredia, 2001a, p. 100 i fig. 9.
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intervencions més antigues, a diferència d’aquestes no va exhaurir la potència arqueològica
del sector de l’intervallum: l’estrat més antic, segons els excavadors, es data al segle I
dC.59 D’altra banda, la descripció de Duran i Sanpere dels rebaixos anteriors a la guerra
civil i la publicació d’un bol de TSSG de forma Dragendorff 37a, “aparecido junto a
los cimientos de la muralla en su parte interior, en el nivel del primer pavimento de la
calle”60, configuraria un terminus post quem per la primera pavimentació només a partir
de l’any 60 dC (làm III,2).

Per sobre d’aquesta cota, es succeeixen una trentena de pavimentacions superposades,
amb una cronologia que s’estén fins al segle VI dC i que, per efecte de les reparacions i
re-pavimentacions, va pujar notablement el nivell de circulació al llarg dels segles. Es
van documentar 5 nivells de carrer de la primera meitat del segle I dC (entre 8,30 i 8,62
m snm), 7 nivells de la segona meitat de la mateixa centúria (fins a 9,06 m snm), 6 de la
primera meitat (fins a 9,54 m snm) i 4 de la segona meitat (fins a 9,92 m snm) del segle
II dC, 4 de la primera meitat del segle III dC (fins a 10,10 m snm), i finalment 7 nivells
més que es daten entre finals del segle III i mitjans del segle VI dC.

A més de les repavimentacions, l’única altra activitat duta a terme en aquest sector
consisteix en l’obertura periòdica del nivell de circulació per operacions de manutenció
d’una claveguera que, per si mateixa, no es va arribar a descobrir en el decurs de les
excavacions dels anys 1997-1998, ja que quedava a una cota inferior a aquella requerida per
l’obra que la va motivar. Això no obstant, la planta dels retalls documentats correspon a
la prolongació d’una claveguera que, descoberta en època pre-estratigràfica, captava les
aigües residuals de la insula número 1 i es dirigia cap a la muralla. L’interès d’aquesta
claveguera resideix en el fet que, prolongant l’eix del tram documentat en antic, d’uns
10 metres de llargària, amb orientació S/SE-N/NO, la canalització hauria interceptat el
volum d’un cos, adossat a la muralla, que allotjava una escala d’accés al pas de ronda
(vegeu l’apartat 7.3.4). L’existència dels retalls de manutenció documentats en època
més recent ha portat a una reconstrucció segons la qual la claveguera, a contacte amb
l’escala d’accés al pas de ronda, giraria cap a NO, per tal d’enllaçar amb el col·lector del
cardo minor localitzat al nord d’aquest sector.

En el decurs de l’excavació dels anys 1997-1998 es van detectar almenys tres operacions
de manutenció de la claveguera: a mitjans del segle I dC, en la primera meitat del segle III
dC i finalment a les darreries d’aquesta mateixa centúria. Es sap per cert que la claveguera,
a partir de la segona meitat del segle II dC, recull les aigües brutes procedents de la
instal·lació industrial identificada com a fullonica.61 Aparentment, el fet que la primera
operació de manutenció d’aquesta canalització en l’intervallum es data a mitjans del
segle I dC implica, d’una banda, un seu ús anterior al d’evacuació de residus industrials62

59Beltrán de Heredia, Revilla, 1997-1998, s/p.
60Duran i Sanpere, 1943, fig. 35.
61Beltrán de Heredia, 2000, p. 259; Beltrán de Heredia, 2001b, p. 48; Beltrán de Heredia, Carreras

Monfort, 2011, p. 237.
62Es tractaria, per tant, d’uns dels pocs testimonis de l’existència d’un urbanisme anterior al segle II

dC en aquest sector. La bibliografia científica ja va posar de manifest que les primeres fases edilícies del
subsòl de la plaça del Rei són extremadament fragmentàries (Beltrán de Heredia, 2001a, p. 96).
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i, de l’altra, proporciona un terminus ante quem per la construcció de l’escala (vegeu
aquí l’apartat 7.1.2.5).

7.2.3 Pati d’en Llimona
Entre el conjunt d’intervencions que van interessar, a partir de la dècada dels anys 80

del segle XX, el sector sud oriental de la planta urbana, localitzat al voltant de l’actual
Centre Cívic Pati d’en Llimona, en contades ocasions es va poder obtenir informació
relativa a l’intervallum. A causa de la fragmentació i pèrdua parcial de les dades de
camp d’aquesta sèrie d’excavacions, que van comptar amb una divulgació, en forma de
memòria conjunta, només en temps molt recents,63 la contextualització dels elements que
es poden vincular a la gestió de l’espai de l’intervallum no assoleix els nivells de detall
desitjables.

No consta, de totes maneres, que s’hagi documentat cap nivell de circulació del vial
perimetral durant tota l’època alt imperial. No obstant això, és possible que, també
en aquest sector, l’espai adjacent a la muralla estigués reservat, almenys en un primer
moment, a les manobres militars. En efecte, la primera activitat edilícia que envaeix
aquest hipotètic corredor - un mur i un paviment de cal associat, localitzats al costat
septentrional de la torre de flanqueig de la porta de SE - data al voltant del segle II dC.64

Aquestes evidències representen el primer senyal d’una ocupació irreversible: per sobre
d’aquest mur, en època lleugerament més tardana, es van bastir un establiment termal
privat que, més tard encara, evolucionarà en àrea ocupacional.

Els únics nivells atribuïts, en les notes d’excavació, a un paviment viari es localitzen
més al nord, a uns 30 m de la torre, a una cota compresa entre 11,25 i 11,45 m s.n.m.
Atès que el material moble recuperat els data al segle VI dC, els arqueòlegs els interpreten
com els nivells més tardans de l’intervallum: com que, en aquest punt, l’espai s’havia
mantingut lliure d’edificacions fins a l’alta edat mitjana, el nivell de circulació hauria
pujat notablement al llarg dels primers sis segles de vida de la ciutat, igual que el que es
va observar al costat de la insula núm. 1 del subsòl de la plaça del Rei.

7.2.4 Carrer d’Avinyó
A l’interior de la finca localitzada al carrer Avinyó 15, l’any 2003 es va excavar una

porció de l’urbanisme intramurs, en un sector contigu al recinte defensiu.65 En aquest
cas, no es va poder documentar cap nivell de circulació original de l’intervallum, però
la seva presència queda palès per l’evidència d’una façana de una domus, recentment
museïtzada, amb orientació paral·lela a la muralla i a una distància d’aquesta d’uns 7 m.
Els nivells més antics excavats es relacionen amb la ocupació d’aquest espai públic, i es
daten a partir del segle II dC.

63Gea, Hernández, 2012.
64Gea, Hernández, 2012, p. 80. L’estructura es va documentar en el decurs de la intervenció dels anys

1990-1991.
65Vilardell i Fernández, 2006; Vilardell i Fernández, 2009.



7.3. ESTRUCTURES ADOSSADES AL RECINTE 191

7.3 Estructures adossades al recinte
Al llarg de tot el recorregut de les muralles es registra una sèrie d’estructures que,

des del punt de vista estratigràfic, tenen una relació de posterioritat respecte a la façana
interior del recinte defensiu. Agrupades, doncs, en aquest apartat per raons tècniques, es
tracta en realitat d’evidències arqueològiques extremadament variades pel que fa a llur
funció, llur nivell de coneixement i interpretació, llur estat de conservació i llur cronologia.

En aquest apartat només consten les estructures que probablement estaven relacio-
nades directament amb la funcionalitat de les muralles, i aquelles que, malgrat que llur
pertinença a l’obra militar no sembla probable, encara no han rebut una contextualització
per part de la bibliografia científica. Queden excloses, per tant, aquelles que comporten
una ocupació de l’intervallum per comprovades finalitats residencials o productives, com
la sèrie d’evidències documentades, per exemple, en el subsòl de la plaça del Rei, de
l’Arxiu Administratiu o en el carrer d’Avinyó.66

7.3.1 Estructures de l’angle interior del sector de la muralla englobat
en la Pia Almoina

La primera de les estructures contemplades en aquest apartat és un cas de dubtosa
interpretació, i a propòsit de la qual no existeixen, en realitat, indicis per relacionar-
la amb una hipotètica finalitat militar. Tot i així, s’inclou en la redacció per raons
d’exhaustivitat i perquè correspon a un conjunt edilici que, encara que aparegui en les
planimetries de Barcino elaborades en època recent, mai ha estat contextualitzat per
part de la bibliografia.

Es tracta d’una sèrie de murs que ocupen l’àrea immediatament a redós de la
cantonada interior de la muralla en el sector de la Pia Almoina. Les reconstruccions
de les esmentades planimetries els presenten formant un cos de planta quadrangular,
adossat a la muralla, del qual s’intueix una prolongació en sentit SO (fig. 7.18). Els
trams de murs en funció dels quals s’ha reconstruït aquest àmbit es van documentar en
dues excavacions, dutes a terme els anys 1993 i 1996, en l’interior de l’edifici de la Pia
Almoina.

Un d’ells té orientació NE-SO, una amplada de 0,55 m i està format per dos paraments
de pedres esbossades, de dimensions mitjanes – les més grans mesuren 0,30 m de llargària
x 0,20 d’amplada – i un farciment d’opus caementicium.67

L’altre fragment d’estructura correspon a una cantonada, formada per dos murs
perpendiculars i solidaris, de 0,60 m d’amplada, conservats per una potència de gairebé 1
m, “fets amb pedres de grandària molt diferent, sense guardar cap tipus de disposició”.68

Ara bé, encara que ambdós estructures – el tram rectilini i la cantonada – comparteixin
una cronologia semblant, al voltant del segle II dC, llur pertinença a un mateix edifici

66Beltrán de Heredia, 2001a, p. 98; García Biosca, N. Miró i Alaix, Revilla, 2002, p. 363-365; Vilardell
i Fernández, 2009.

67Huertas Arroyo, 1996.
68Granados, 1993b, p. 49.
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Figura 7.18: Detall de l’angle del recinte corresponent a la
Pia Almoina (Beltrán de Heredia, 2013, fig. 1).

no es pot assegurar, degut a la diferència de les característiques constructives. A més,
cal notar que l’alineació dels murs que formen cantonada no es dirigeix cap al tram més
oriental documentat, sinó que sembla delimitar un altre àmbit, en direcció SO.

En resum, de les poques restes documentades no es pot treure cap conclusió interpre-
tativa, i menys en el sentit de l’existència d’una estructura funcional a la muralla, atès
que, en aquesta època, el procés d’ocupació de l’intervallum per part de l’edilícia privada
ja s’ha documentat a altres indrets urbans.

Tot i així, cal reservar particular atenció a aquestes estructures de cara a futures inves-
tigacions arqueològiques que podrien afegir dades resolutives. A falta d’un coneixement
profunditzat del sector, l’emplaçament d’aquests murs, en proximitat d’una cantonada
del recinte, correspon a un indret sensible. No es pot excloure que almenys algunes de
les restes documentades no tinguessin alguna funció més directament relacionada amb la
muralla, com per exemple es pot hipotetitzar, amb bases lleugerament més sòlides, en
el cas de les estructures documentades en correspondència de la cantonada en la plaça
Berenguer el Gran, descrites a continuació.

7.3.2 Mur adossat. Carrer Tapineria/Plaça Ramon Berenguer el Gran.
On el recinte defensiu forma un angle a l’alçada de la inserció del carrer de la

Tapineria amb la plaça de Ramon Berenguer el Gran, una recent excavació, motivada per
la rehabilitació d’unes dependències del Museu d’Història de la Ciutat, va descobrir una
estructura, d’interpretació indeterminada, adossada al parament interior de la muralla
alt imperial.

Es va documentar un tram de mur, orientat perpendicularment al recinte, amb una
amplada de 0,55 m i conservat per una llargada de 1,40 m; gràcies a les traces deixades per
la rasa de fonamentació i per unes poques pedres al seu interior, els excavadors van deduir
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que, a partir de l’extremitat SO de la part conservada, en origen l’estructura contemplava
també un tram, perpendicular al primer, en direcció NO. L’àrea d’excavació no va
conservar cap estratigrafia que permeti aproximar una data de construcció de l’estructura.
Les restes sobreviscudes, observables només per una potència de 0,30 m, insuficient per
l’observació de la tècnica constructiva, estaven amortitzades per la fonamentació d’un
lacus pertanyent a una instal·lació vinícola coneguda des de les primeres excavacions en
el sector.69 Aquesta relació estratigràfica ofereix, per tant, un terminus ante quem a la
meitat del segle III dC.

Les dades disponibles són massa limitades per intentar una interpretació de l’estructura.
Això no obstant, una reconstrucció hipotètica de les restes semblaria conformar un àmbit,
adossat a la muralla, de planta triangular i dimensions extremadament reduïdes (planta
10). Aquestes característiques, juntament amb el fet que la seva cronologia remunta a
un període anterior a l’ocupació de l’intervallum que es documenta, en aquest mateix
sector, arran de l’expansió del conjunt productiu, podrien indicar que es tractava d’una
estructura assessoria al recinte defensiu, de funcionalitat indeterminada. Les minses
dimensions de l’estructura són incompatibles amb un qualsevol ús d’habitatge. Entre
la multitud d’alternatives possibles, se n’esmenten dues que semblen, als ulls de qui
escriu, les més versemblants. És podria hipotetitzar, en primer lloc, una funció de reforç
estructural de l’angle de la muralla, de manera semblant als contraforts que, regularment
espaiats, caracteritzaven la muralla d’Aosta al llarg de tot el seu recorregut.70 O, també,
l’estructura podria estar relacionada amb un sistema d’accés al camí de ronda, per
exemple contenint una escala de material perible.

7.3.3 Edifici rectangular. Subsòl de la plaça del Rei.
Si bé la majoria d’estructures documentades en el subsòl de la plaça del Rei han

permès, gràcies a llur estat de conservació, reconstruir amb profusió de detalls l’urbanisme
del quadrant nord oriental de la ciutat, en aquest mateix sector n’hi ha d’altres que no
permeten una interpretació igualment profunditzada. És el cas, pel que aquí interessa,
d’un edifici que ocupa l’espai d’intervallum comprés entre la instal·lació industrial
dedicada a la producció de salses,71 localitzada dintre de la insula identificada amb el
número 2, i la façana de la muralla alt imperial.

La bibliografia científica ha contextualitzat aquesta estructura, excavada en època
pre-estratigràfica, en relació a la resta de l’urbanisme documentat en aquest sector.72

Tanmateix, a causa de l’exigüitat de les restes i de la falta de documentació arqueo-
lògica, no es disposa de cap descripció detallada de les evidències arqueològiques. La
documentació planimètrica elaborada pel Museu d’Història de Barcelona arran de les
excavacions antigues i l’observació autòptica – que es veu considerablement limitada per
la museïtzació del jaciment – representen, llavors, l’única font d’informació.

69Beltrán de Heredia, 2001c, p. 71, nota 7.
70Bonetto, 1998, p. 60, nota 84.
71Beltrán de Heredia, 2001d, p. 58-62.
72Beltrán de Heredia, 2001a, p. 98, 100-101.
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Aquest àmbit està format per un mur adossat perpendicularment a la muralla, del
qual es reconeixen clarament els primers 4 m de llargària; algunes restes de fonaments,
conservades a una cota més baixa, i un carreu adossat a la façana de la insula, suggereixen
que l’estructura continuaria fins a creuar tot l’intervallum. Coincidint amb el punt on, avui,
el mur apareix trencat, un segon mur es desenvolupa perpendicularment en direcció NO,
subdividint, aparentment, l’edifici en dos àmbits separats (planta 11). La interpretació de
les restes així com llur eventual subdivisió en més fases, es veu dificultada per la presència
d’evidències arqueològiques posteriors, part de les quals van ser la causa del seu enderroc.
En el tram de mur millor conservat (fig. 7.19), de 0,50 m d’amplada, es reconeix una
fonamentació d’opus caementicium, amb abundants pedres irregulars, de mida petita,
amb una potència de 1,20 m (entre 7,69 i 8,94 m snm). Per sobre dels fonaments, que no
sobresurten de la línia de façana, es conserven dues filades d’opus vittatum enllaçades,
just en el punt a partir del qual es desenvolupa l’esmentat mur divisori perpendicular,
amb un carreu tallat de mitjanes dimensions (0,80 m de llargària x 0,50 m d’amplada x
0,50 m d’alçària). Un altre carreu semblant, avui desvinculat de la resta del mur, hauria
marcat la seva extremitat a contacte amb la façana de l’insula.

Figura 7.19: Mur SE de l’àmbit quadrangular. Es re-
coneixen la fonamentació i una filada de l’alçat (foto A.
Ravotto).

Del mur perpendicular es conserven només part de les cimentacions, per una llargària
de 6,30 m - que no correspon a la mesura original de l’estructura - i una amplada de 0,50
m. La potència conservada és només de 0,48 m, entre 8,77 i 9,22 m s.n.m.

No es disposa de dades directes que situïn la cronologia del conjunt edilici. Tot i així,
una bona aproximació s’obté de la constatació que el nivell a partir del qual arrenca
l’alçat del mur perpendicular a la muralla correspon, entre la successió de paviments de
l’intervallum, excavats a poca distància, als nivells datats entre finals del segle I i l’inici
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del segle II dC.73

Pel que fa a les relacions estratigràfiques entre els elements de l’edifici, la diferència
de cota i de potència de les fonamentacions dels dos murs conservats mereix una reflexió.
La cota inferior dels fonaments del mur paral·lel a la muralla queda a una cota molt més
alta d’aquella assolida pels fonaments del mur adossat al recinte. Desconeixem si, en el
cas dels fonaments del primer mur, conservats només per una potència de mig metre,
a partir de la cota d’arrasament existien més restes de les fonamentacions o s’aixequés
directament l’alçat. En el primer cas, la diferència de cota entre els dos murs implicaria
que l’estructura paral·lela a la muralla feia part d’una fase posterior a aquella a la qual
pertany el mur que creua perpendicularment l’intervallum. En el segon - i potser més
probable - cas, la menor potència dels fonaments d’un dels murs es podria explicar amb
la seva funció de paret mitjanera, amb menys compromís estructural amb l’estabilitat de
l’edifici.

L’edifici es va enderrocar, en el segle VI dC, arran d’unes obres de reforma del proper
conjunt episcopal.74 Per sobre d’aquest, desplaçat cap a sud, es va bastir un nou cos que,
possiblement, desenvoluparia la mateixa funció.

Pel que fa a la planta, la bibliografia científica la reconstrueix com un llarg cos allargat,
paral·lel a la muralla i adossat a ella, d’ aproximadament 24 x 3.80 m. Els murs, de la
major part dels quals queden in situ només els fonaments, presenten una alineació no
gaire regular, apreciable sobretot entre els fragments meridionals i septentrionals de la
paret de SO. Segons una reconstrucció hipotètica que agrupa les restes conservades, a
vegades d’extrema exigüitat, l’espai interior estaria subdividit en dos àmbits de diferents
proporcions: 6 m de llargària el meridional, 19 el septentrional (fig. 7.20).

La disposició general d’aquesta estructura ja s’intuïa gràcies a les evidències aparegudes
en el decurs de les excavacions antigues; tanmateix, una descripció més detallada de les
seves característiques constructives recolza sobre les dades procedents d’una excavació
estratigràfica, duta a terme els anys 1997-1998, que en va posar a la llum l’extremitat
meridional.75

En aquesta ocasió es va poder documentar un tram del mur que resseguia la muralla,
delimitant l’edifici per la banda SO, i un tram del mur, perpendicular a aquest, que
en constituïa el tancament de SE. Els fonaments estaven formats per pedres petites,
possiblement lligades amb morter, disposades en filades no del tot regulars. Per sobre
d’aquestes, s’intueix l’arrencament de l’alçat, obtingut amb una tècnica constructiva força
aproximada, format per pedres més grans, de forma prismàtica, falcades amb abundants
pedres més irregulars.

Els murs documentats, encara que defineixin una organització de l’espai mantinguda
per molts segles, es veuen reemplaçats, cap al segle VII o VIII, per noves estructures,
el coneixement de les quals és força fragmentari. En tot cas, entre l’alta edat mitjana

73Beltrán de Heredia, Revilla, 1997-1998, s/p. Vegeu, en el present treball, l’apartat dedicat a les restes
de l’intervallum (apartat 7.2.2).

74Beltrán de Heredia, 2001a, p. 101.
75Beltrán de Heredia, Revilla, 1997-1998.
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Figura 7.20: Planta i secció del sector ocupat per l’edifici
adossat a la muralla. En blau clar, les restes de la primera
fase. En blau més fort, la reconstrucció d’època tardo
antiga (Beltrán de Heredia, 2001a, fig. 12).

i el segle XI, l’àrea sembla interessada per una disminució de la freqüentació i per la
transformació en sector d’abocament de residus.76

7.3.4 Escala d’accés al pas de ronda. Subsòl de la plaça del Rei.
En el subsòl de la plaça del Rei es conserva parcialment una caixa d’escala per accedir

al pas de ronda del recinte defensiu (planta 11). De planta rectangular (14,2 x 1,6 m), està
constituïda per un parament d’opus vittatum, molt semblant a aquell utilitzat en el mur
del recinte, reforçat en la cantonada de l’extremitat meridional per carreus de dimensions
majors. L’escala està formada per graons monolítics de dimensions notables, assemblats
de manera de crear una estesa de 0,37 m i una contrapetja de 0,22 m. Projectant els
esglaons encara conservats fins al límit de la caixa, l’escala salvaria un desnivell de 8,50
m.77

Des del punt de vista estratigràfic, aquest cos està adossat a la façana interior de la
muralla i la seva fonamentació se situa a un nivell només lleugerament més alt que el
dels ciments de la muralla.78 Pel que fa a la seva cronologia, no es disposa d’elements
arqueològics directes, a causa de la metodologia pre-estratigràfica amb la qual aquestes
evidències van ser desenterrades. Només es pot reflexionar sobre les dades proporcionades
per una intervenció més recent que, si be no va arribar a documentar-ne els estrats
fundacionals, ofereix de totes maneres una valuosa informació.

Els anys 1997-1998, en efecte, es va observar que el paviment de l’intervallum va
ser perforat, almenys en tres ocasions, per dur a terme operacions de manutenció d’una

76Beltrán de Heredia, Revilla, 1997-1998, s/p.
77Granados, 1991, p. 180.
78Duran i Sanpere, 1943, p. 61.
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claveguera, ja coneguda per les intervencions antigues, a la qual s’ha fet referència més
amunt.79 Aquesta claveguera, aparentment, recollia les aigües residuals de la insula
localitzada en aquest sector i les derivava cap al col·lector del cardo situat immediatament
més al nord. Després haver travessat diagonalment el carrer, el traçat de la claveguera es
veia condicionat per la presència de l’escala d’accés al pas de ronda i, per tant, girava
en direcció nord resseguint-ne la planta en sentit longitudinal (fig. 7.21). El fet que la
manutenció d’aquesta claveguera, just en el sector en què intercepta la caixa d’escala,
comenci a la meitat del segle I dC, ofereix un terminus ante quem per l’existència de
l’escala mateixa. Encara que, estratigràficament, l’escala sigui posterior a la muralla, és
versemblant que la seva construcció estigués inclosa en el projecte del recinte fundacional.
L’escala va restar en ús fins al segle VI dC quan, en el marc d’un ampli projecte
edilici que va interessar el proper conjunt episcopal, es va desmantellar per tal d’obtenir
material constructiu. Amb aquesta finalitat, es va enllestir una llarga rampa, de caràcter
provisional, per facilitar el desplaçament dels blocs de pedra; al seu torn, immediatament
després del completament de les operacions d’enderroc, la rampa es va amortitzar.80

7.3.5 Mur adossat. Palau Requesens.
En 1961, en el decurs de l’excavació que va descobrir un tram de muralla alt imperial

en el pati del palau Requesens, es va poder documentar, també, un mur adossat per-
pendicularment a aquesta. L’escadussera documentació relativa a l’estructura, que no
compta amb cap referència estratigràfica, es troba en un article que resumeix l’activitat
arqueològica duta a terme en el bienni 1961-1962 per part del Museu d’Història de la
Ciutat, i en unes línies mecanoscrites que formen part de l’arxiu de Serra Ràfols, conservat
en l’Institut d’Estudis Catalans.81

La fonamentació, d’opus caementicium, formava una banqueta lleugerament sortint
respecte a un alçat d’opus africanum (fig. 7.22). No es disposa d’elements per aproximar
la seva cronologia: el fet que la banqueta estigués uns 0,50 cm per sobre d’aquella de
la muralla alt imperial, atès l’acreixement relativament ràpid del nivell de circulació de
l’intervallum registrat a altres sectors de la ciutat, no sembla implicar una posterioritat
excessiva respecte al recinte. A falta de dades arqueològiques més precises, a títol
d’hipòtesi es podria pensar en una datació compresa entre l’Alt Imperi i el segle III dC.
Tampoc hi ha indicis per especular a propòsit de la funció d’aquest mur, la presència
del qual podria estar relacionada amb l’enèsim episodi d’ocupació de l’intervallum per
part de l’edilícia privada. Tanmateix, atès que l’opus africanum es va utilitzar, entre
altres casos, en la reconstrucció parcial de la primera muralla al moment d’adossar-li la
segona, queda oberta la possibilitat que aquest afegit pogués desenvolupar alguna funció
de caràcter militar.

79Beltrán de Heredia, Revilla, 1997-1998, s/p.
80Beltrán de Heredia, 2001a, p. 101.
81Udina, 1967; Serra Ràfols, s.d., Prevosti, Arxivador 4/2.
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Figura 7.21: A la dreta de la foto, el parament de
l’escala. Al mig de la foto, s’aprecia, amb prou
feina, la claveguera que hi discorre paral·lela, amb
una llosa de la coberta. (foto A. Ravotto).

Figura 7.22: Mur adossat perpendicularment a la muralla
en el subsòl del palau Requesens (Beltrán de Heredia, 2001a,
fig. 5)
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7.3.6 Hipotètica escala d’accés al pas de ronda. Pati d’en Llimona.
L’any 1990, en el solar ocupat per l’actual centre cívic Pati d’en Llimona, es van

dur a terme una sèrie de sondejos localitzats, en la seva majoria, a l’interior de la ciutat
romana i a contacte amb el parament interior de la muralla. Malauradament, gran part
de la informació extreta en aquella ocasió va anar perduda: en la recent elaboració d’una
memòria conjunta de les excavacions dutes a termes, en aquest sector, entre les dècades
dels anys 80 i 90 del segle XX, l’apartat dedicat a la intervenció de l’any 1990 conta només
amb la transcripció literal d’algunes notes de camp. Segons aquestes, es va documentar
la construcció d’una estructura adossada a la muralla, a propòsit de la qual no es disposa
de cap descripció, interpretada pels arqueòlegs com una “possible rampa o escala d’accés
al pas de ronda”. Pel que fa a la cronologia, el terminus post quem està representat per la
muralla mateixa, atès que, segons el text, “la banqueta” d’aquesta estructura “cobreix la
rasa i banqueta de la muralla, però no s’hi diposità cap estrat entre tots dos elements”.82

En la telegràfica descripció dels resultats de l’excavació consta, després de la fase a la qual
pertany aquesta estructura, la “deposició d’un estrat d’anivellament de força potència”,
datat a la segona meitat del segle II dC, que constitueix un terminus ante quem per la
datació de la hipotètica escala.

82Gea, Hernández, 2012, p. 55.
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Capítol 8

Interpretació de les restes alt
imperials

8.1 Els materials

El material lapidi utilitzat en la construcció de la muralla és exclusivament
d’origen local, extret de la pedrera del Montjuïc.1 Es tracta d’un gres sedimentat
en el decurs de l’època serraval·liana (miocènic superior), de granulometria mitjana

o gran, compostt per quars, feldspats, i fragments de roques metamòrfiques, de manera
prevalent quarsita i esquistos. Segons la proporció en la qual la sedimentació va ser
objecte de les dues fases de cimentació que la caracteritzen, adquireix diferents variants
cromàtiques. La més comú, anomenada tradicionalment “blanquet”, deriva el seu color
gris d’una major proporció de sílice, mentre que en l’anomenat “rebuix”, que presenta
una tonalitat groguenca/ocre, el ciment és compost sobretot per òxid de ferro.2

Dintre de la general pertinença de la pedra de la muralla alt imperial al gres de
Montjuïc,3 a una somera anàlisi de conjunt sembla que al recinte, o als elements accessoris
dels quals estava dotat, es reconeguin ambdues variants. Al costat d’una predominança
de la pedra de color gris, a títol d’exemple es poden citar alguns carreus de la porta de
SE, o els d’un cos de guàrdia al costat de la porta de NO, que apareixen caracteritzats
per una tonalitat ocre.

El morter que lligava els carreus dels paraments i el rebliment de l’opus caementicium,
caracteritzat per un color blanc i una notable duresa, no ha estat encara objecte d’exàmens
analítics. En tot el traçat reconegut, no consta cap element ceràmic que, tanmateix, hauria
pogut ésser utilitzat en els nivells superiors no conservats, com ara en una hipotètica
coberta de les torres de flanqueig de la porta de SE.4 Tampoc es disposa de cap resta de

1Sobre la pedrera romana del Montjuïc es vegi, entre altres, Àlvarez, Mayer, Rodà de Llanza, 1993;
Àlvarez, 2008, p. 278-280; Gutiérrez Garcia-Moreno, 2009, p. 89-101.

2Àlvarez, 2008, p. 278-280; Gutiérrez Garcia-Moreno, 2009, p. 94-95.
3Granados, 1984, p. 285.
4Els nivells superiors de les muralles romanes són sempre de difícil reconstrucció. En el cas de les
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les estructures en material perible. Aquestes s’haurien fet servir, en forma de bastides,
en la construcció del recinte, tal com testimonien els forats deixats en el parament; però
també havien d’integrar l’obra en forma d’escales i pisos i, possiblement, estructures
portants de les hipotètiques teulades de les torres.

La procedència local del material constructiu és un fet generalitzat en les fortificacions
romanes, atès que la immensa quantitat de recursos necessària a llur construcció feia
inviable l’ús de materials importats. És simptomàtic que Vitruvi, en tractar l’argument,
no proporcioni cap instrucció específica respecte a la qualitat dels materials a utilitzar,
sinó que recomani de treure el màxim profit dels recursos locals, siguin pedres dures,
pedres de tall, maons cuits o secats... L’adequació a aquest criteri lògic va determinar
que les muralles siguin, a tot arreu, un “mirall fidel de l’horitzó geo-pedològic de la zona
geogràfica on es troba la ciutat.”5

Exceptuant el cas de les portes, per la construcció de les quals, a vegades, es fan
servir materials més “nobles” amb intenció monumentalitzant6, la racionalització dels
recursos disponibles és, doncs, el principal aspecte que els constructors de muralles tenien
en compte. En primer lloc, des del punt de vista de la disponibilitat dels materials i
des del punt de vista de l’estalvi de treball: a Hispellum, per exemple, s’ha notat com
l’alçària dels blocs que s’utilitzen en el parament de la muralla correspon a la dels estrats
naturals de la pedrera.7 Però també, a un ulterior nivell, pel que fa a la reducció dels
costos de transport, que assoleix uns nivells realment mínims a Vienna Allobrogum on, a
més de l’aprofitament d’una pedrera local, es va detectar un front de tall fins i tot en
contacte amb la muralla mateixa.8

En aquest sentit, a Barcelona, l’opció de recórrer a la pedra del Montjuïc comptava
també amb l’avantatge d’un possible transport per via marítima: el primer front aprofitat
en època romana, del qual, conseqüentment, procediria la pedra utilitzada en la muralla,
se situa a sud-oest de la colina, molt a prop del port que hauria existit fins a l’època
medieval i des del qual els carregaments de pedra haurien pogut fàcilment arribar a
l’embarcador que existia a prop de la ciutat.9

torres circulars de la muralla augustal de Vienne, bastides en opus vittatum, es va hipotetitzar una coberta
de tegulae gràcies a les abundants troballes de fragments al peu del monument (Le Bot-Helly, 1987, p. 54)

5Bonetto, 1998, p. 28-31. En àmbit itàlic, per exemple, els abundants dipòsits al·luvials que formen la
planura padana van ser la causa de la gran difusió del maó; una mica més al sud, la relativa carència
d’argila, compensada per la predominança de pedra volcànica, determinava que les muralles en obra
latericia fossin extremadament rares: l’únic exemple conegut és aquell de Firenze, al qual es poden afegir
els casos, citats amb particular èmfasi per les fonts escrites, d’Arezzo – on l’argila constituïa en efecte el
motor econòmic de la regió – i de Bevagna, en Umbria. La incidència de l’entorn físic en els materials
utilitzats en les obres de fortificació es pot estendre també al clima: en àmbit magnogrec, on també és
força difós l’ús de l’obra latericia, el clima sec permetia que els maons s’utilitzessin després d’un simple
assecat, això que hauria sigut impossible en la zona continental.

6Perna, 2012, p. 85, nota 67.
7Baiolini, 2002, p. 73.
8Le Bot-Helly, 1987, p. 52.
9Gutiérrez Garcia-Moreno, 2009, p. 97, 101.



8.2. LA CORTINA 203

8.2 La cortina

8.2.1 Les fonamentacions
La descripció de les fonamentacions de la muralla alt imperial es basa en les dades

procedents d’un discret nombre d’actuacions arqueològiques: la del pati del Palau
Requesens de 1961 (apartat 5.2.1),10 la de la baixada de la Canonja de 1943 o 1944
(apartat 5.1.411, la del carrer de la Tapineria de 1958 (apartat 5.1.4),12 així com aquelles
de la plaça Traginers de l’any 196713 i de l’Arxiu Administratiu de l’any 1992 (apartat
5.2.2), de les quals només es disposa de documentació gràfica.14 A més, de particular
utilitat resulta l’observació directa de les evidències encara in situ en l’interior de la casa
de l’Ardiaca (apartat 5.1.1).

Encara que les dades disponibles, tan publicades com en forma de memòria d’excavació,
no siguin homogènies pel que fa al nivell de detall, del conjunt de la documentació es
poden extrapolar les característiques principals dels nivells inferiors del recinte primigeni.

8.2.1.1 La rasa de fonamentació

Tractant-se d’una de les primeres activitats constructives en l’àrea, quan no de la
primera, és lògic que la rasa de fonamentació es vagi retallar directament en el nivell
geològic, com sembla poder-se deduir de les descripcions de les intervencions efectuades
en la època en la qual encara no s’havia consolidat la metodologia estratigràfica i tal com
es va poder documentar clarament en el tram contingut a l’edifici de la Pia Almoina.15

En aquest cas, l’únic del qual es disposa de descripció textual i gràfica, la rasa de
fonamentació tenia una amplada que excedia el límit dels fonaments, almenys per la
part interior, per 0,40 m (planta 9, A; secció 2 ). Pel que fa a l’alçària i a la potència
de la fonamentació mateixa, el fet que aquesta variï segons els sectors (des dels 0,50 m
del sector del pati del Palau Requesens als 1,70 m de la plaça dels Traginers), ja havia
estat posat en relació amb la necessitat d’adaptar-la a les irregularitats i als diferents
graus de compactació del terreny verge.16 Els obradors, tal com recomana Vitruvi a
l’hora d’exemplificar la construcció dels fonaments de les muralles, van assolir el que van
considerar com solidum, la consistència del qual, integrada, com es veurà a continuació,

10Udina, 1967, p. 15-23.
11Duran i Sanpere, 1945; la documentació gràfica d’aquesta intervenció va ser publicada, molt anys

més tard, en Duran i Sanpere, 1972, p. 37, i en Granados, 1976b, fig. 4.
12Serra Ràfols, 1964, p. 135; Serra Ràfols, 1965, p. 119-120.
13Verrié et al., 1973 (apartat 5.2.4); encara que l’article no inclogui observacions a propòsit de

les fonamentacions, aquestes es poden treure de la documentació gràfica conservada en el Centre de
Documentació del Servei d’Arqueologia, publicada en Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2007, fig. 18,
32; Ravotto, 2009-2011 i aquí reproduïda integralment en l’annexe A, apartat A.18.

14També es disposa de la representació d’una petita porció de la cota superior dels fonaments del tram
de cortina adjacent al pilar NO de la porta de NO, alliberada en 1973 del massís de la torre d’època baix
imperial que se li adossava (Granados, 1980, fig. 5)

15Granados, 1993b, p. 72; aquí en l’apartat 5.1.3.
16Udina, 1967, p. 20.
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per una adequada elecció dels materials utilitzats en l’estructura de cimentació, hauria
garantit estabilitat al recinte.17

8.2.1.2 La fonamentació

Els pocs exemples coneguts no permeten reconstruir un model unívoc de l’estructura
fundacional, encara que transcendeixen alguns aspectes característics. En almenys quatre
casos comprovats (a l’interior de la casa de l’Ardiaca, a l’interior de la Pia Almoina, a
l’interior del Palau Requesens i a la plaça dels Traginers )18, la fonamentació constitueix
un cos, que fa pendent de dalt a baix, sortint per uns 8-20 cm de la façana del recinte.
La solució dels fonaments més amples que l’alçat, que també fa part de la tradició
constructiva recollida per Vitruvi,19 constitueix gairebé la norma en la construcció de
recintes defensius.

Els elements principals són constituïts per grans pedres sense desbastar, les dimensions
de les quals poden assolir el 1,13 m de llargària x 0,80 m d’alçària x 0,85 m d’amplada20,
encara que no sigui infreqüent l’ús de pedres més petites, al voltant de 0,50 m de llargària
x 0,50 m d’alçària x 0,50 m d’amplada (fig. 8.1).

L’ús d’aquestes pedres assentades en sec respon, probablement, a un doble motiu:
d’una banda oferien un suport compacte i resistent que augmentava el solidum esmentat
abans; de l’altra, l’absència de morter proporcionava a les estructures enterrades el grau
de permeabilitat necessari per evitar infiltracions per capil·laritat en l’alçat de l’obra.

17Vitruvi, De Arch, I, V.1. Alguns autors interpreten el solidum vitruvià com el substrat de roca
geològica (Bonetto, 1998, p. 35), constatant que, de ser així, rarament els constructors romans de muralles
haurien posat en pràctica la solució proposada per l’arquitecte imperial. En realitat, si considerem que
el tractat demostra, en molts punts, una mena d’elasticitat conceptual que sobreentén la multiplicitat
d’entorns de l’imperi, sembla poc probable que Vitruvi recomanés una solució tan preceptiva. Només en
comptades ocasions l’aflorament de roca verge és tan superficial per permetre recolzar-hi directament
la fundació, com en la muralla republicana de Dertona (Tortona, Alessandria, Piemonte: Zanda, 1991,
p. 92), en el tram en la vora esquerra del riu Àdige de la cortina de Verona del començament del segle
I aC (Bonetto, 1998, p. 35) o, en àmbit hispànic, en el cas de la muralla d’Augusta Emerita (Feijoo,
2000; Ramallo Asensio, 2003, p. 357). Altres, limitats, casos, es documenten en les fortificacions que es
desenvolupen parcialment en terreny elevat, com en Nemausus (Varène, 1987, p. 20) o en Brixia (Bonetto,
1998, p. 35): on l’erosió i la pendent ho permetien, les muralles s’assentaven en la roca, això que no era
possible on el traçat, en les mateixes ciutats, descorria per sectors planers. Encara més rarament els
constructors van dur a terme un notable esforç en profunditzar les fonamentacions per assolir la roca
verge encara que aquesta no aflori, com és el cas de Hispellum, on es troba a 3 m de profunditat (Baiolini,
2002, p. 72-73). En la majoria dels altres exemples coneguts, el solidum correspon a sediment no rocós.
Quan es volia compensar-ne una escassa compactació, els arquitectes preveien un sistema de fonamentació
amb pals de fusta, seguint, una vegada més, una tradició edilícia ja testimoniada per les fonts escrites
(Vitruvi, De Arch., III, 4.2) i particularment adequada pels entorns humits (sobre el seu ús en muralles
en àmbit itàlic, Bonetto, 1998, p. 35; en àmbit gàl·lic, Bedon, Chevallier, Pinon, 1998, p. 49; Amoroso,
2008, p. 272-274; en els ponts, Galliazzo, 1995, p. 337-339).

18Respectivament, apartats 5.1.1, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.4
19Vitruvi, De Arch, I.V.1.
20Les pedres més grans mesuren 1,13 de llargària x 0,62 d’alçària en l’interior de la Pia Almoina; 1,13

de llargària x 0,80 d’alçària en la plaça Traginers; 0,50 m d’alçària x 0,79 m d’amplada en la baixada de
la Canonja; 0,70 m de llargària x 0,80 m d’amplada al costat de la porta de NO.
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L’adequació artificial del substrat en el qual es fonamentaven les muralles – amb particular
atenció a l’aïllament de la supraestructura - és un aspecte recurrent en el món romà, dins
del qual es despleguen múltiples variacions segons la predisposició de l’entorn a acollir
obres de gran envergadura. Una solució semblant a l’adoptada a Barcino – grans blocs de
pedra, normalment a penes esbossats o de forma poligonal irregular - es reconeix, de fet,
en diferents casos ubicats en proximitat de cursos d’aigua o localitzats, de totes maneres,
en plans al·luvials, com en el tram de muralla al llarg de l’Àdige a Verona, a Forum
Iulii (Cividale del Friuli), en el tram occidental de la muralla republicana d’Aquileia
(que, a diferència del tram oriental, estava localitzat en una zona pantanosa) o en la
porta urbana d’Altinum.21 Es tracta d’una tècnica de llarga tradició, amb abundants
antecedents en les fortificacions gregues i magno-gregues.22

Figura 8.1: Fonaments de la muralla alt imperial dintre el
Museu Marés (foto N. Nebot). Vegeu també la fig. 5.8.

La transició entre els fonaments i l’alçat es realitzava, almenys en alguns sectors, de
forma gradual. Segons es pot deduir de l’anàlisi conjunta de les evidències documentades a
l’interior de la Pia Almoina23 i aquelles observables avui a la casa de l’Ardiaca24, per sobre
d’una filada de pedres de grans dimensions, la banqueta de fonamentació es completava
amb dos paraments de pedres de dimensions més reduïdes, lleugerament esbossades
per donar-les forma prismàtica i disposades en dues filades, que contenen un rebliment
d’opus caementicium (alçats 13, 3). Jutjant per les dades disponibles que, sobretot en
el cas de les intervencions antigues, no gaudeixen de l’homologació desitjable, no es
pot avaluar l’abast d’aquesta solució al llarg del traçat de la muralla. Les escadusseres
notes publicades a propòsit de l’excavació en la baixada de la Canonja (apartat 5.1.4) no
inclouen la descripció de les fonamentacions.25 En aquest cas, segons una secció publicada

21Bonetto, 1998, p. 38-39. En zones planeres l’aïllament de l’alçat – a vegades, conjuntament al sistema
adoptat a Barcelona o al sistema de pals de fusta esmentat en la nota 39 - s’augmentava també mitjançant
l’abocament d’estrats de còdols intercalats amb estrats de sorra, com per exemple al recinte republicà
d’Aquileia (Bonetto, 2005, p. 158), en el tardo republicà de Mediolanum, o en Novum Comum (Bonetto,
1998, p. 38).

22Bonetto, 2005, p. 160.
23Granados, 1993b, p. 72; aquí apartat 5.1.3
24apartat 5.1.1
25Duran i Sanpere, 1945.
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el 197626 – que s’ha de considerar la més versemblant de les dues existents (sobre la
qüestió, vegeu l’apartat 5.1.4) - la muralla altimperial semblaria recolzar directament
sobre una filada de grans carreus (secció 3); això no obstant, no es pot excloure que les
primeres filades del parament sobreposat, igual que els casos documentats en el tram
nord oriental, no facin encara part de l’estructura fundacional. De fet, en l’altra secció
disponible, que curiosament no representa els fonaments d’obra poligonal, sí que apareix
en canvi una banqueta lleugerament sortint de la línia de façana (fig. A.15). D’altra
part, en el tram de muralla adjacent, que es desenvolupava al llarg de l’actual carrer de
la Tapineria, l’arrasament de l’obra fins al nivell de les grans pedres impedeix especular
sobre una eventual terminació de l’estructura de cimentació. 27

A la plaça dels Traginers, on no sembla apreciar-se cap banqueta per sobre de les
grans pedres dels fonaments, l’obra augustal va ser reconstruïda en època baix imperial
(sobre aquesta qüestió, vegeu a la página 107, en l’apartat 5.2.4) i, per tant, no constitueix
un paral·lel vàlid.

D’altra part, a l’interior del Palau Requesens (apartat 5.2.1)28 i en el llarg tram
documentat al subsòl de l’Arxiu Administratiu (apartat 5.2.2; alçat 16)29, els fonaments
estan formats exclusivament per les pedres grans ara descrites, disposades en un nombre
variable de dues a quatre filades, a partir de les quals arrenca directament l’alçat del
recinte.

De difícil interpretació resulta una secció del tram dins de la casa de l’Ardiaca,
segons la qual, aparentment, la muralla no estaria dotada de cap fonamentació – encara
visible in situ a uns quants metres de distància en direcció SO – sinó que recolzaria
directament sobre una banqueta de poques desenes de centímetres de potència (secció 1).
La constatació de què el parament exterior va ser objecte de consistents reparacions en
època baix imperial, i la sospita d’un error interpretatiu per part del dibuixant, aconsellen
agafar amb precaució aquest exemple.30

26Granados, 1976b, fig. 4.
27Aquest últim cas, documentat l’any 1959 (Serra Ràfols, 1964, p. 135), es va interpretar correctament

només anys després (Granados, 1984, p. 283-284[p. 175]Granados1991). En l’època del descobriment,
encara que les evidències arqueològiques vagin ser identificades com pertanyents a la primera muralla
urbana, i fins i tot, en un primer moment, datades a l’època augustal, es creia que l’estructura documentada,
“hecha de mampostería de grandes piedra irregulares, pero colocadas con cuidado, según aconsejan sus
formas y dimensiones, acuñadas con otras menores” (Serra Ràfols, 1964, p. 135) correspongués a l’alçat
del recinte mateix. La diferència entre aquestes evidències i aquelles documentades en altres ocasions,
subratllada per l’arqueòleg en més ocasions (Serra Ràfols, 1965, p. 122; Udina, 1967, p. 20. Aquesta
segona contribució, a mà del director del Museu d’Història de la Ciutat d’aquella època, va consistir en
la transcripció literal de l’informe de Serra Ràfols) va fer-li proposar, a nivell hipotètic, que es tractés
d’un mur bastit amb obra poligonal, de tradició ibèrica.

28Udina, 1967, p. 20.
29Almenys segons es dedueix de l’observació dels aixecaments planimètrics. D’aquesta intervenció no

s’ha redactat la memòria d’excavació ni, en els articles publicats, es fa referència a aquests aspectes.
30A propòsit d’aquesta última possibilitat, és lícit demanar-se si la semblança entre una de les seccions

del tram de la baixada de la Canonja i aquella de la casa de l’Ardiaca, no es degui a un error interpretatiu
per part de la mateixa persona que, probablement, s’hauria d’identificar amb Durán i Sanpere. Ambdós
casos, on la fonamentació de grans pedres és substituïda per una senzilla banqueta, de poca potència,
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A banda d’aquestes lleugeres variacions en un model de fonament que, en una última
anàlisi, sembla força homogeni al llarg de tota la cortina, adquireix particular rellevància
el fet que, en les portes i en l’única torre sobreviscuda, s’hagin utilitzat sistemes totalment
diferents. La torre de flanqueig de la porta SE, així com els pilars que delimitaven el
passadís per a vianants pel costat SO, estaven fonamentats sobre un abocament d’opus
caementicium (apartat 6.3; seccions 9 i 10), mentre que el pilar i el mur que delimitaven
el mateix passadís pel costat NE recolzava sobre una fonamentació de grans carreus
treballats. Entre les estructures que componen la porta NO (apartat 6.1), els pilars es
fonamentaven sobre grans carreus treballats, mentre que per a les parets del cavedium es
van fer servir fonaments d’opus caementicium. En part, aquestes diferències – respecte als
fonaments de la muralla però també entre els mateixos elements constitutius de les portes
- es poden adscriure a la pertinença a accions constructives dutes a terme en moments
diferents: en particular, com es veurà, la porta SE podria haver-se bastit només al segle
II dC (es vegi l’apartat 8.3.2.3). Sobretot, però, la raó es pot recercar en exigències
estructurals. Ja Filó de Bizanci, tractadista poliorcètic d’època hel·lenística, advertia de
la necessitat de mantenir estructuralment separades les estructures de diferent massa
– referint-se especialment a les torres i a la cortina – que estaven subjectes a diferents
mecàniques, per tal d’evitar l’aparició d’esquerdes en el conjunt.31 L’adopció d’aquest
principi s’ha reconegut també a la muralla d’Augusta Taurinorum, on els fonaments de la
cortina, de les torres i dels elements que constituïen les portes (façana i cavedium), són
sempre independents, així com a Altinum, on aquest procediment es va posar en pràctica
en la construcció de la porta coneguda.32

8.2.2 L’alçat de la cortina
Per sobre dels fonaments, l’obra alt imperial és constituïda per dos paraments que

contenen un nucli d’opus caementicium format per morter de cal barrejat amb pedres de
mida petita. Cal remarcar, en aquest sentit, l’absència de cap peça reutilitzada.33

Segons els punts on s’ha pogut mesurar directament a l’obra d’època alt imperial, en

lleugerament sortint de la línia de façana interior del recinte, semblen contradits per altres indicis. S’ha
dit que, en la casa de l’Ardiaca, l’evidència de fonaments més consistents està a la vista a poca distància,
de la mateixa manera que, en el cas de la baixada de la Canonja, s’han documentat en el tram contigu,
excavat per Serra Ràfols l’any 1958. A més, en aquest segon cas, les pedres de grans dimensions a penes
desbastades sí que consten en una segona secció del mateix tram de la baixada, de la mà de M. Ribas.
Atès que la secció anòmala, tal com s’ha dit a l’hora de descriure les evidències arqueològiques, sembla
més un croquis de camp que una secció definitiva, i que la seva data d’elaboració, possiblement, coincideix
amb aquella del sector de la casa de l’Ardiaca (Granados, 1984, p. 303), ambdós dibuixos podrien haver
estats elaborats pel mateix Duran i Sanpere, que hi hauria plasmat una interpretació parcial de les restes.
Els nivells inferiors de la primera muralla, d’altra banda, no van atreure particularment l’atenció de
l’arqueòleg que, el descriure el monument en la plaça del Rei, es limita a esmentar que “la pared se
levanta a plomo y tiene una banqueta de cimentación” (Duran i Sanpere, 1943, p. 57)

31Philon De Byzance, Traité De Fortification (ed. Rochas d’Aiglun, 1881, IX.1-2, p. 43).
32Bonetto, 1998, p. 40, 65.
33Granados, 1991, p. 176.
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la majoria dels casos l’amplada de la cortina s’aproxima al voltant dels 1,80-1,90 m34; els
exemples on aquesta mesura és superada, concretament, el sector al llarg del carrer de
la Tapineria, on l’amplada assoleix els 2,05 metres, es refereixen, en realitat, al nivell
d’arrasament de la banqueta fundacional (planta 9, B).35

Tampoc sembla que en el costat nord occidental, el que dóna a la plaça Nova, es
registrin variacions significatives respecte a la mitjana: on els murs es poden encara
mesurar in situ, l’amplada és de 1,88 m (planta 6); a la resta del tram, on l’amidament
s’ha de dur a terme sobre planimetria antiga oportunament posada a escala (plantes
7-8, secció 1), els valors oscil·len entre aquells comprovats in situ (casa de l’Ardiaca) i
els 1,70 m (pla de la Seu).36 En el cas de confirmar-se aquestes variacions, que d’altra
banda podrien derivar de lleus errors en la planimetria més antiga, es podrien atribuir a
un eventual efecte de reparacions posteriors al moment de construcció, atès que aquest
sector presenta, com s’ha vista a l’hora de descriure les estructures (apartats 5.1.1 i
5.1.2), un canvi de la tècnica constructiva.37 La mateixa consideració es pot aplicar, amb
molta probabilitat, al sector de la plaça dels Traginers (planta 14, secció 6, alçat 17), on
l’amplada de 1,55 m es relaciona amb una reconstrucció d’època baix imperial, en la qual
es reaprofita una peça procedent d’un monument funerari (sobre aquest punt, es vegi a
partir de pàg. 107, dins l’apartat 5.2.4).

De més difícil explicació és l’amplada extremadament reduïda del sector de l’Arxiu
Administratiu (planta 13, alçat 16), que, segons resulta de la planimetria de camp, no
sobrepassa els 1,45/1,50 m.38 El fet que, fins ara, no s’hagin elaborat les memòries de
les intervencions dutes a terme entre els anys 1992 i 1998 constitueix un greu límit a
les possibilitats d’interpretació d’un dels sectors millor conservats del conjunt. Seria
d’importància cabdal, a aquest propòsit, definir les característiques de la línia de façana
exterior i, en particular, comprovar la presència del parament– que, al contrari que
aquell de la façana interior, no es distingeix en la planta elaborada en el decurs de
l’excavació– per tal d’avaluar la possibilitat de què aquest sector hagués estat afectat per
despreniments i conseqüents reparacions, ja documentades a altres indrets del recinte,

34L’amplada mesura 1,86 m en el sector corresponent a la desembocadura del carrer de la Tapineria en
la plaça Berenguer el Gran; 1,80 m en la plaça dels Traginers, 1,90 m en el pati d’en Llimona; 1,87 m en
el Carrer de Cervantes.

35Les mesures presentades en aquest treball difereixen, en alguns casos, d’aquelles esmentades a
Granados, 1984, p. 284-285 i d’aquelles, basades en gran part sobre les primeres, en Puig i Verdaguer,
Rodà de Llanza, 2007, p. 607-610. Els valors aquí proposats, quan no s’han mesurat personalment, s’han
tret de la planimetria arqueològica. Ja s’ha esmentat que la secció del tram contigu, en la baixada de la
Canonja (Duran i Sanpere, 1972, p. 37), on, segons una anotació a mà, l’amplada seria de 2 m, s’ha
de considerar com un croquis de camp no massa precís. La planimetria definitiva del sector (Granados,
1976b, fig. 4), una vegada escalada, dóna valors al voltant dels 1,85 m.

36L’amplada de 1,60 m que s’obté d’un petit tram dins de la casa de l’Ardiaca que apareix en el plànol
de Serra Ràfols de 1964 – que no té pretensions de precisió de detall, essent, segons les paraules del mateix
arqueòleg, un croquis - es pot corregir oportunament gràcies al plànol del 1943 publicat a Granados, 1984,
fig. 10.11.

37Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2007, p. 610.
38S’agraeix a E. Revilla (Arxiu Arqueològic del Museu d’Història de Barcelona) haver posat a disposició

de l’autor la planimetria original.
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que n’haurien modificat les dimensions originals.
En tot cas, i prescindint de l’anomalia de l’Arxiu Administratiu, no es pot pretendre

reconèixer una mesura uniforme al llarg de tot el traçat: en primer lloc, com és lògic, la
gran llargària del recorregut implicava petites variacions dimensionals39; secundàriament,
és molt probable que, com era usual en les cortines de les muralles, l’amplada disminuís
amb l’alçària, per tal de reduir la carrega sobre els nivells inferiors.40

Des del punt de vista general, de totes maneres, les mesures que es registren, a
Barcelona, en els sectors que no presenten indicis d’haver rebut modificacions posteriors,
semblen compatibles amb la mitjana de les muralles tardo-republicanes i augustals. Entre
les muralles d’amplada semblant, es poden citar, en àmbit itàlic, la de Novum Comum,
datada a la primera meitat del segle I aC (1,80 m), d’Augusta Praetoria (1,90 m) i de
Opitergium (1,90 m) de la segona meitat del segle I aC, de Vercellae, d’època tardo
republicana o augustal (1,80 m), i de Fanum Fortunae, de plena edat augustal (1,80 m).

Per tal de donar algunes dades comparatives, es pot assenyalar que en la segona
meitat del segle I aC no falten exemples de mesures més petites, com en Brixia (1,70
m), Tridentum (1,50 m) o Novaria (1,25 m), o de mesura variable, com en els casos
de Mediolanum (entre 1,60 i 2,10 m) i Tergeste (entre 1,70 i 3 m); ni tampoc falten les
muralles més gruixudes respecte a l’exemple barceloní, com és el cas de Iulia Concordia
(2,07 m) o del grup de muralles que adopta un mòdul força homogeni al voltant dels 8
pedes d’amplada (2,40-2,60 m): Alba Pompeia, Altinum, Vicetia, Augusta Taurinorum,
Pola, Hispellum, i els trams contigus a les portes en el cas de Verona, que assoleix uns
excepcionals 3,6 m en la resta de la cortina.41

En àmbit gàl·lic, les muralles augustals estan sempre caracteritzades per una amplada
lleugerament superior a aquella de Barcino: 2,07 m la muralla d’Arausio,42 2,10 - 2,25
m la de Nemausus,43 2,50 la d’Augustodunum,44 entre 2,50 i 2,80 en els trams en colina
al voltant de Vienna Allobrogum, que possiblement s’ampliarien fins als 4 m en la zona
planera.45 Es tracta de mesures mantingudes també en l’època immediatament posterior,
com s’observa en la muralla tiberina de Tolosa, de 2,40 m.46 També la muralla d’Aventicum,
del segle I dC, per la qual, tradicionalment, s’havia proposat una amplada entre 1,35 i

39A títol d’exemple, es vegin les mesures resultants, en el cas d’Augusta Taurinorum, segons els diferents
sectors investigats: 2,15 m (Pejrani Baricco, Subbrizio, 1999, p. 244-245), al voltant de 2,35 m (Barocelli,
1933, p. 96-97; Filippi, 1983, p. 182- 183), o 2,50 m (Filippi, Morra, 1988, p. 111-116).

40Bonetto, 1998, p. 50. Per exemple, en Alba Pompeia, l’amplada de la muralla feia 2,40 m a la base i
només 1,50 m en la part superior (Filippi, 1997, p. 52)

41Pel que fa a les mesures esmentades en el text, es vegi Luni, 1992, p.107-109, per Fanum; Mercando,
1990, p. 463, nota 70 per Novaria; Filippi, 1997, p. 52 per Alba; Trevisanato, 1999, p. 42 per Iulia
Concordia; la bibliografia esmentada en la nota 39 per Augusta Taurinorum; Girardi-Jurkic, Dzin, 2007, p.
122 per Pola, la muralla de la qual fa, més exactament, entre 2,40 i 2,80 m. Per una síntesi dels restants
casos es vegi Bonetto, 1998, p. 49-50.

42Magdinier, Thollard, 1987, p. 83.
43Monteil, 1999, p. 342.
44Guillaumet, Rebourg, 1987, p. 45.
45Le Bot-Helly, 1987, p. 52.
46De Filippo, 1993, p. 193.
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1,65 m47, segons els resultats de les excavacions més recents assoliria dimensions majors.48

De la mateixa manera, en les muralles hispàniques, exceptuant el cas anòmal de
Baelo Claudia, de només 1,10 m d’amplada mitjana, en època augustal es registren valors
lleugerament superiors a aquells de Barcelona: els exemples que més s’hi apropen – al
voltant dels 2 m - estan representats pels de Conimbriga i per la segona muralla de
Carthago Nova, mentre que freqüents (per exemple, l’ampliació de la muralla de Corduba
Colonia Patricia, els recintes d’Augusta Emerita, Hispalis i Segobriga) són les amplades
compreses entre el 2,40 i els 3 m.49

La tècnica emprada en els paraments -almenys pel que fa a la façana interior -
correspon principalment a l’opus vittatum o opus certum (alçat 3, 13, 16, 18). Els carreus
estan treballats de manera que, segons els panys, poden arribar a tenir una forma més
o menys regular: llurs dimensions varien generalment entre 0,3 x 0,2 m i 0,2 x 0,15
m, havent-se documentat, de totes maneres, mòduls encara més petits. Recentment,
gràcies a una de les poques intervencions que van poder documentar la planta de la
muralla en un sector on aquesta va ser arrasada, al carrer de la Tapineria (apartat 5.1.5),
es va comprovar que el nucli de ciment interior estava disposat en una sèrie d’estrats
enrasats amb les filades del parament.50 Se’n dedueix, per tant, que la construcció dels
dos elements estructurals, el parament i el farciment, progressava de manera gairebé
simultània.

Segons un tractament que havia de ser generalitzat - encara que s’hagi pogut docu-
mentar només puntualment, en els panys millor conservats - el morter desbordava les
juntes entre els carreus, remarcades amb la impressió d’una paleta. L’excés de morter,
una vegada aplanat en la cara vista dels carreus, en regularitzava parcialment la superfície
i arribava a donar, en alguns sectors, l’aspecte d’un “encintat”.

A propòsit de la lleugera irregularitat de l’opus vittatum, la tradició dels estudis ha
demostrat que, en la gran majoria dels casos, la façana exterior, a la qual es delegava
la funció de representació pública de la ciutat, es bastia, normalment, amb més cura
que la interior.51 A Barcelona només es disposa d’un parell d’exemples del parament
exterior: al costat SO de la porta NE (alçat 1) i a l’angle que el recinte presenta en
correspondència de l’actual plaça dels Traginers (alçat 17). El primer pany és massa
petit per permetre deduir-ne una major cura respecte a l’obra del parament interior:
de fet, jutjant per les restes documentades, no sembla apreciar-se cap diferència. El
segon cas sí que té un aspecte molt més regular que la resta dels paraments observats al
llarg del recinte, però presenta altres problemes que aconsellen agafar amb precaució les
deduccions que derivarien d’aquesta constatació. En primer lloc, el tractament gràfic no

47Grenier, 1934, p. 358.
48Meystre, Morel, 1999; Blanc, Bridel, 2008, p. 13.
49Fernández Ochoa, 1997, p. 249; Hourcade, 2003, p. 301. També en època lleugerament posterior,

com en el cas de l’emmurallament del campament d’Asturica Augusta en el segle I dC (M. L. González
Fernández, 1999), les mesures són semblants.

50Beltrán de Heredia, 2014, p. 22
51Bonetto, 1998, p. 58.
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assoleix el grau de detall suficient per especular sobre una eventual selecció dels blocs
utilitzats al mur; i, secundàriament, existeixen indicis de pes per considerar que, en
aquest sector, el parament hagi estat objecte d’una reforma en època baix imperial (vegeu
a p. 107, dins l’apartat 5.2.4): no es pot assegurar que aquesta restauració s’hagués estès
al parament de petits carreus, però, fins que un examen autòptic no aclareixi la qüestió,
és més prudent abstindre’s de treure conclusions.

Les característiques formals dels paraments de la muralla de Barcino el distingeixen,
de totes formes, de l’opus incertum freqüent en els altres exemples hispànics. Els paral·lels
més adients es poden trobar, entre els recintes de cronologia tardo republicana i augustal,
en els de Brixia, Novum Comum, Hispellum, Fanum Fortunae i Pola.52

Però, sobretot, l’ús de l’opus vittatum és recurrent a la Gàl·lia, on aquesta tècnica va
gaudir de particular fortuna, no només en la construcció de les defenses: en aquesta zona,
adquireix característiques paradigmàtiques la regularitat de l’aparell, que a Barcelona es
va assolir en grau semblant només en el passadissos i en els cossos de guàrdia de la porta
NO (apartats 6.1.3.2, 6.1.4, 6.1.8) i possiblement, jutjant per les escadusseres evidències
sobreviscudes, en els murs de la cort interior de la porta de SE (apartat 6.3.2).

Si, però, la recerca de referències per altres aspectes (fonaments, mesures, caracterís-
tiques de les portes...) de la fortificació urbana pot aportar elements de judici en funció
dels quals interpretar els criteris estructurals o culturals a la base de la construcció del
monument, una categorització formal de l’aspecte exterior de les muralles no resulta par-
ticularment significativa. La tècnica edilícia dels murs depèn directament dels materials
disponibles a nivell local: una vegada que el desenvolupament de la tècnica va permetre
aprofitar-los en el sistema de paraments i rebliment d’opus caementicium –un dels primers
exemples dels quals està representat per la muralla d’Aquileia, del començament del
segle II aC53 - el resultat final apareix com un dels aspectes més variables en el conjunt
muralles coetànies dins de l’imperi.54

En el cas de Barcelona, la preferència per un opus vittatum lleugerament irregular
sembla poder-se posar en relació amb l’economia de la producció i amb l’efectivitat i la
rapidesa de la posta en obra. Pel que fa al primer punt, probablement el treball necessari
a l’obtenció de petits carreus era menor del que s’havia de dur a terme per la producció
de carreus més grans. Encara que, a paritat de volum del producte final, les operacions
de tall de la pedra s’havien de multiplicar, la major part d’aquestes es veien agilitzades
per l’auxili d’eines de percussió, més ràpides que una serra. Una vegada extrets, d’altra
banda, els blocs no necessitaven un acabat esmerat, ja que l’efecte final de regularitat de
l’aparell derivava del tractament de les juntes de morter. Finalment, la dimensió reduïda
dels carreus permetia prescindir de maquinària mecànica per la seva col·locació.

En alguns punts particularment significatius des del punt de vista estructural, l’opus
vittatum enllaçava amb panys d’opus quadratum caracteritzat per carreus encoixinats:

52Bonetto, 1998, p. 48; per Hispellum, Baiolini, 2002, p. 72
53Bonetto, 2005.
54Gros, 1987, p. 159.
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en primer lloc, com es veurà més endavant, a les portes urbanes, per aconseguir un
efecte de monumentalitat. En canvi, el fet que aquest aparell s’ha documentat en el
parament interior de l’angle descobert a l’Arxiu Administratiu de l’Ajuntament (vegeu,
dins l’apartat 5.2.2, la fig. 5.17) ha fet sospitar que l’opus quadratum es fes servir
per reforçar les arestes del traçat del recinte.55 També l’angle localitzat al sector del
carrer Comtessa de Sobradiel, on la muralla fundacional va aparèixer només al marge
de l’excavació, sembla caracteritzat per l’ús de grans carreus (apartat 5.3.1; planta 16 ).
En aquest cas, però, per la presència de la muralla baix imperial adossada, no es pot
apreciar l’eventual presència d’encoixinat.

Encara que l’estat de conservació dels altres dos angles coneguts, aquell a l’interior de
la Pia Almoina (apartat 5.1.3) i aquell, recentment excavat, al carrer Tapineria (apartat
5.1.5), no permeti apreciar-los amb el grau de completesa desitjable, l’examen de les
restes, sobretot en el segon cas, suggeriria que el reforç dels angles no fos una solució
adoptada uniformement en el conjunt de la muralla fundacional. A la Pia Almoina, l’alçat,
conservat només en el tram de mur en direcció N/NO-S/SE, per quatre carreus disposats
en dues filades, justament ha desaparegut de l’angle, deixant oberta la possibilitat que el
folre, en aquest punt, fos efectivament d’opus quadratum (planta 9, A; alçat 13). Al carrer
Tapineria, on la muralla, degut a un arrasament antic, es va poder observar en planta
(planta 9, B), la façana interior està retallada, fins a nivell de la fonamentació, per un
mur medieval que hauria pogut esborrar un eventual parament romà en opus quadratum.
D’altra banda, encara que amb els límits interpretatius derivats de la presència de l’obra
baix imperial, que se li adossa, i de l’abundant llit de morter que impedeix una visió clara
del parament, es pot excloure la presència de carreus de grans dimensions a la façana
exterior (fig. 5.10).

A l’espera de que l’arqueologia urbana faci sortir a la llum noves evidències per definir
l’abast d’aquests trams de gran aparell, cal recordar que l’estructura documentada en
una recent excavació, de possible planta triangular, formada per dos murs de 0,55 m
d’amplada adossats a l’angle del carrer de la Tapineria (apartat 7.3.2), també podria haver
tingut una funció de reforç estructural (planta 9). En aquest cas, ateses les dimensions
reduïdes de la planta, es poden plantejar dues hipòtesis interpretatives: o era destinada
a allotjar una estructura accessòria de proporcions compatibles, com ara una escala de
fusta, o constituïa una mena de contrafort situat en un sector angular particularment
delicat. Una vegada més, les excavacions futures s’hauran d’encarregar de verificar
l’existència d’elements semblants en altres indrets del recinte. El reforç de contraforts
adossats a la façana interior, dins el panorama de les fortificacions romanes d’època tardo
republicana o alt imperial, troba l’exemple més clar en el cas d’Augusta Praetoria.56

55Granados, 1991, p. 176; Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2007, p. 609. Els autors es refereixen, a
més, al fet que l’opus quadratum es constata també en l’angle del parament exterior en la plaça Traginers
(mentre que el corresponent angle interior, segons sembla deduir-se dels aixecaments de l’època, hauria
sigut en opus vittatum). En realitat aquests grans blocs, entre els quals en consta un reutilitzat d’un
monument funerari, s’ha d’atribuir a una reforma d’època baix imperial (sobre aquesta qüestió, vegeu a
p. 107, dins l’apartat 5.2.4).

56Bonetto, 1998, p. 60, nota 84.
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De totes maneres els paral·lels, en el cas d’existir, serien només des del punt de vista
conceptual, atesa la marcada fisonomia de l’exemple itàlic: els contraforts, en aquest cas,
es conformen com murs de 3 m de llargària x 1,65 m d’amplada, espaiats regularment a
una distància de 15-16 m. La mateixa consideració val també pels contraforts afegits,
en època post-republicana, a la muralla que delimitava la part alta de Dertona, que
estaven caracteritzats per un volum major, i més sòlid, de l’estructura documentada en
Barcino.57

En altres sectors, específicament, al llarg del costat nord occidental del recinte, es
registra un ús de l’opus quadratum particularment intens (plantes 7-8). Una secció del
tram en la casa de l’Ardiaca il·lustra com el parament d’opus quadratum recobria la
façana fins a la màxima alçària conservada, d’uns 5,80 m (secció 1): és possible, per tant,
que aquest aparell caracteritzés, en passat, tot el parament del costat septentrional de
la ciutat. No es tractaria, però, d’un intent de monumentalització de la façana, com
es va interpretar en el sector meridional de la muralla augustal de Nemausus on, a la
façana exterior, construïda amb petits carreus, les dues filades inferiors es van bastir amb
carreus tallats de dimensions majors.58

Una primera objecció, en aquest sentit, deriva de la consideració que, a diferència
del cas de Nemausus, segons la historiografia local el costat septentrional del recinte de
Barcino hauria sigut el menys important des del punt de vista de la projecció pública de
la ciutat. Sota aquest punt de vista, seria poc versemblant que la cortina hagués gaudit
d’una atenció major que aquella del tram meridional, on justament s’hi reconeix un clar
intent de monumentalització en la presència de torres de flanqueig al costat de la porta
urbana. Cal recordar, de totes maneres, que en aquest mateix treball es presenten uns
indicis segons els quals la monumentalització de la porta de SE s’hauria dut a terme
només en època posterior, en el marc d’una reorganització urbanística general d’aquest
sector. Si una projecció major cap a la façana marítima és un plantejament lògic en
el marc d’una fundació costera, i provat a partir d’una certa època, no hi ha elements
objectius per sostenir-ho des de l’època primerenca.

Més significativa, llavors, sembla una segona objecció en contra de la possibilitat que
l’opus quadratum en el sector septentrional hagués tingut una intenció monumentalitzant.
Sempre en la secció esmentada, els blocs de la façana exterior de la muralla alt imperial
arranquen, possiblement amb funció de fonaments, des del mateix nivell d’aquells que
conformen el parament exterior de la muralla baix imperial. Malgrat els problemes
interpretatius, als quals s’ha fet referència més amunt (vegeu pàg. 87), que comporta
l’aparent manca de fonamentació de la primera muralla, la tradició bibliogràfica ja havia
assenyalat com aquesta coincidència de cota es podria explicar una reparació del parament
original al moment d’adossar-li la cortina de reforç.59

Encara que aquesta, per tant, sigui la interpretació més versemblant, la presència
de llargs trams d’opus quadratum no es pot considerar solucionada i, des d’un punt de

57Zanda, 2000, p. 175-176.
58Varène, 1987, p. 20; Varène, 1992, p. 133-134; Monteil, 1999, p. 349.
59Granados, 1984, p. 285.
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vista interpretatiu més ampli, representa una qüestió de les més interessants. Pel que fa
a la façana exterior, es dóna, de fet, una situació curiosa: a efectes pràctics, disposem de
més evidències d’opus quadratum que d’opus vittatum. Confirmar o matisar les raons
d’aquesta aparent anomalia hauria de ser una de les prioritats de la prossecució de la
investigació.

Reconstruir l’alçària de la muralla representa un punt problemàtic, igual que en la
majoria de les muralles sobreviscudes parcialment. Les escadusseres evidències físiques
no permeten identificar amb confiança una mesura vàlida, ja que, encara que es conservin
per una notable altura, podrien haver estat retocades a l’hora de construir el folre baix
imperial. Hi ha proves força convincents que al segle III dC, les cotes més altes del
recinte primigeni haguessin estat objecte de consistents restauracions. Per exemple, en
la secció de muralla visible al carrer del Call (alçat 25), entre el basament del reforç
baix imperial – l’únic visible – i la cota màxima del parament interior – suposadament
pertanyent a la muralla alt imperial - s’obté una alçària de 9,47 m, molt propera a aquella
que el recinte va adquirir en època baix imperial. Però, just en aquest punt, el farciment
dels dos recintes, a partir, almenys, d’una alçària de 6,72 m sobre el nivell d’ús, apareix
homogeni i no presenta cap divisió interior que delati la presència del parament exterior
de la muralla alt imperial (apartat 5.4.1). És probable, doncs, que aquest tram hagués
estat objecte de reconstruccions que impedeixen discernir el seu aspecte original. La
mateixa consideració val pel tram visible a l’interior del Pati d’en Llimona: encara que
les fotos d’excavacions antigues mostrin que el parament interior de la muralla arriba
gairebé a tocar el pas de ronda de la muralla baix imperial,60 a una anàlisi autòptica de
les restes les cotes superiors de l’aparell constructiu presenten evidents traces d’haver
estat reformat.61

En el tram sobre el qual es va bastir la casa Padellàs, en la plaça del Rei, s’han
registrat 8,34 m d’alçària62: encara que no es pugui determinar, en aquest sector, l’eventual
presència d’acreixements posteriors, aquesta semblaria una mesura versemblant. Hi ha,
de fet, un indici indirecte que ajuda a aproximar l’alçària original del primer recinte més
que els amidaments efectuats sobre el parament. Projectant els esglaons conservats de
l’escalera d’accés al pas de ronda (apartat 7.3.4) fins al límit de la caixa que la contenia,
s’obté una alçària del nivell d’ús superior d’uns 7,70 m per sobre del nivell d’ús al peu de
la muralla.63 Afegint a aquesta cota l’alçària d’un hipotètic parapet, s’obté per tant una
mesura propera als 9 metres d’alçària total.

En tot cas, es tracta de valors que, en la forquilla documentada per les muralles tardo
republicanes i alt imperials, se situen a cap a l’extrem major: en àmbit nord-itàlic, els
pocs casos pels quals es disposa de mesures fefaents, aquestes situen el nivell del pas de
ronda entre els 5,5 i els 7 m des del sòl.64 Valors semblants es documenten també a la

60Gea, Hernández, 2012, foto 30.
61Ravotto, 2014, p. 152-154. Vegeu també més endavant, a l’apartat 9.2.1.
62Granados, 1984, p. 286.
63Beltrán de Heredia, Revilla, 1997-1998, s/p; Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2007, p. 608, nota 45.
64Bonetto, 1998, p. 50.
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Gàl·lia, amb l’excepció de Nemausus, que hauria pogut assolir els 9 o 10 m.65 A Hispania,
sense que s’hagi d’agafar com una dada definitiva, les dimensions s’hipotetitzen encara
menors, compreses entre els 4 i els 6 metres.66

Es desconeix la terminació superior de la muralla, que molt probablement estava
dotada d’un pas de ronda. En aquest sentit apunten la presència d’una escala d’obra
adossada a la façana interior en el sector de la plaça del Rei (apartat 7.3.4), i la hipotètica
existència d’una altra, de la qual, malauradament, no queda documentació arqueològica,
al costat de la porta de SE (apartat 7.3.6). També existeix la possibilitat que l’estructura
triangular adossada a l’angle del carrer de la Tapineria (apartat 7.3.2), a propòsit de la
qual ja s’ha esmentat una hipotètica interpretació com un reforç estructural (vegeu pàg.
212), sigui, en canvi, l’únic exemple documentat d’altres accessos als nivells superiors de
la muralla mitjançant estructures de menor consistència.

Això no obstant, els investigadors han reflexionat sobre la possibilitat que aquest
nivell de circulació no recorregués la totalitat del traçat, o bé hagués tingut un valor
simbòlic més que funcional. En efecte, al sector de l’Arxiu Administratiu, on l’amplada
del recinte no supera els 1,5 m, l’espai destinat a la circulació, tenint en compte la
hipotètica existència d’un parapet exterior, hauria sigut massa estret (0,70-0,80 m) per
garantir una funcionalitat efectiva.67

Sembla, aquest, un punt de difícil solució: el projecte d’època baix imperial, on el
pas de ronda desenvolupava una funció cabdal, possiblement va esborrar qualsevol traça
del nivell superior de la muralla primigènia, impedint la detecció d’elements que podrien
assegurar l’existència del camí, com ara un paviment o un parapet;68 d’altra banda, pel
que fa al sector de l’Arxiu Administratiu, seria fonamental resoldre el dubte de si, com
s’ha dit amunt, l’amplada excessivament reduïda correspongui al projecte original o sigui
el resultat de reparacions posteriors. Exceptuat aquest cas, per la resta del recorregut
no sembla inviable l’existència del pas de ronda que, encara tenint en conta la possible
reducció d’amplada a mesura que augmenti l’alçària, típica en les obres de fortificacions,
hauria deixat un espai de circulació, com mínim, entre 1 i 1,40 m. D’altra banda, el
requeriment vitruvià segons el qual els soldats que circulaven al llarg de la muralla haurien
hagut de poder-se creuar “còmodament”,69 és un dels més desatesos pels constructors
romans al llarg de l’imperi.70

65Monteil, 1999, p. 342.
66Fernández Ochoa, 1997, p. 249.
67Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2007, p. 610.
68Recentment (13 d’abril de 2016), en el decurs d’una xarrada, per part de Pep Llinàs, Carme Miró

i Jordi Ramos, titulada “La muralla romana en el marc del Pla Bàrcino: intervencions a la torres 27
i 28”, organitzada pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya dintre del
cicle de conferències de la Tribuna d’Arqueologia 2015-2016, s’han esmentat algunes dades en relació a
altres sectors de la muralla. Entre elles, s’ha donat notícia del fet que, entre les evidències deixades a la
vista per l’excavació del 1967 en el sector entre plaça Traginers i la baixada Viladecols, es poden apreciar
algunes restes atribuïbles a un parapet alt imperial.

69De Arch., I.V.3.
70Hourcade, 2003, p. 300-301. En el cas d’Alba Pompeia, per exemple, l’existència d’un camí de ronda
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8.3 Les portes
Entre les restes que ens han pervingut i les que ens ha transmès la tradició antiquària

del segle XIX, es té constància de l’existència d’almenys quatre portes que s’obrien en la
muralla de Barcino, situades a les extremitats dels eixos viaris principals.

Només dues d’elles, la NO i la SE, es conserven parcialment i han estat objecte
d’investigacions arqueològiques; a propòsit de la porta NE, documentada només per
gravats d’època relativament recent i per la parcial documentació d’un mur exhumat en el
decurs d’una excavació no arqueològica, només es poden fer consideracions especulatives;
ni tan sol aquestes últimes són possibles en el cas de la porta SO, destruïda completament
durant el segle XIX.

En realitat, com s’ha vist a l’hora de descriure les evidències arqueològiques (apartats
6.1, 6.2 i 6.3), només es pot afirmar amb seguretat que dues de les portes remunten a
l’època alt imperial; pel que fa a les altres, o les dades arqueològiques són insuficients, o
la documentació gràfica antiga reflecteix - i amb prou feina - l’aspecte que havien de tenir
a finals de la romanitat i, per tant, no serveixen per establir la cronologia de llur creació.
Tot i així, si es considera que el reforç baix imperial no sembla haver modificat - al menys
des del punt de vista funcional - cap element constitutiu del primer recinte, és de suposar
que les quatre portes, perfectament alineades amb l’“esquelet” viari d’època fundacional,
estiguessin present en el projecte ja des del començament. En canvi, a raó de l’escassa
llargària del traçat, sembla poc probable que la ciutat hagués tingut un nombre de portes
superior a quatre i, encara que no es pugui excloure, tampoc sembla lògic hipotetitzar
l’existència de poternae.

Atès que les portes són, entre els elements que componen una muralla, els que més
transmeten la concepció ideològica implícita en el monument, la pèrdua de les evidències
monumentals implica una dràstica reducció de les possibilitats interpretatives no només
des del punt de vista constructiu, sinó, sobretot, pel que fa a la funció de “prestigi” del
recinte fundacional.

Tot i així, la tradició historiogràfica ha reconegut, en les restes sobreviscudes, una

ha estat hipotetitzada encara que la grossor total de les cotes superiors de la muralla és de només 1,50
m (Filippi, 1997, p. 52). Per citar un cas de cronologia molt posterior, que tanmateix proporciona un
vàlid exemple pel que fa a aquesta problemàtica arquitectònica, la muralla de Lugdunum Convenarum,
possiblement del segle V dC, preveia un camí de ronda de només 1 m d’amplada, que, a causa d’un sistema
de travesses adossades als merlets, es veia reduït a només 50 cm en correspondència a cada travessa
(Esmonde-Cleary, Wood, Sablayrolles, 2007, p. 172) A banda, d’aquests exemples, en alguns casos, la
superfície útil del pas de ronda podia ser augmentada mitjançant elements afegits. Els contraforts de
la muralla d’Augusta Praetoria, a més de llur funció de reforç, haurien pogut servir de suport per una
ampliació del pis amb taulons de fusta(Rochas d’Aiglun, 1881, p. 64). Per resoldre punts de circulació
problemàtics dels nivells superiors, en el cas de la muralla de Kydna, en Lícia (Adam, 1981, p. 150), o de
la porta del Paradisio de Segusium (Papotti, 1993, p. 142) es va hipotetitzar el recurs a la fusteria, en
funció de la presència dels forats deixats per les estructures peribles. En el mateix sentit, la historiografia
ha elaborat, també, reconstruccions d’algunes muralles, pertanyents a la baixa romanitat o a l’antiguitat
tardana, on tot el pas de ronda s’hauria ampliat, cap a l’interior, mitjançant un sistema de plataformes de
fusta sostingudes per pals travessers (Darles, 2007, p. 197; Wood, 2002). En cap cas, però, en Barcelona
es disposa d’indicis arqueològics suficients per dirigir les hipòtesis de treball cap a una solució anàloga.
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certa lògica de representació urbana. La simplicitat arquitectònica de la porta NO ha
estat posada en relació amb la seva situació de “porta del darrere”; la monumentalitat de
la porta SE, en canvi, es veuria determinada pel desig d’augmentar l’efecte escenogràfic
de la vista que es tindria des del mar, el medi mitjançant el qual la ciutat s’inseria en
el circuit econòmic de l’imperi. Per consegüent, es pot suposar que les portes de NE i
de SO, avui perdudes, que corresponien amb l’entrada en la ciutat de la Via Augusta,
tendirien cap a una accentuada monumentalitat.

Aquest plantejament interpretatiu, però, no és l’únic que es pot enfocar. En aquest
treball se n’ofereix també un altre, vinculat amb una major o menor funcionalitat de
les estructures. Com es veurà a continuació, la menor monumentalitat de la porta NO
respecte a la de SE únicament es veu determinada per la falta de torres de flanqueig, una
problemàtica a la qual es dedica un apartat específic. En canvi, la primera presenta majors
dimensions volumètriques i algunes característiques que, aparentment, en subratllen, si
no una efectiva funció, almenys una reminiscència del caràcter militar implícit en les
defenses urbanes. No seria il·lògic, per tant, atribuir l’aspecte de les portes, a més que a
un intent de representativitat, al paper que haurien revestit, almenys en el projecte, des
d’un punt de vista del concepte de defensa.

A més - i és una qüestió d’importància cabdal per aquest tipus de plantejament -
la comparació entre una porta “de prestigi” i una “del darrere”, a la llum de les dades
presentades en aquest treball, ha de contextualitzar-se en un marc diacrònic. Si la
porta NO és, versemblantment, d’època fundacional, l’anàlisi de l’estratigrafia i del
material moble relacionat amb la porta SE semblaria apuntar a una cronologia posterior,
a culminació d’un procés, començat en època flàvia, en el qual tota la façana marítima va
ser objecte d’un replanteig urbanístic amb fortes connotacions de representativitat cívica.

Pel que fa a la tipologia de les portes de Barcino, després de la correcció de la hipòtesi
segons la qual la de SE hauria correspost, en una primera fase, a una obertura gemina
(es vegi l’apartat 4)- això que, probablement, va influir en una anàloga reconstrucció de
la porta perduda de NE -,71 les evidències arqueològiques disponibles només es refereixen
a portes triforades. Es tracta d’un dels quatre tipus de portes (amb una obertura central,
amb dues obertures simètriques, amb tres obertures, una central més ampla i dues laterals
per a vianants, i el tipus menys freqüent, amb quatre obertures, dues centrals més grans
i dues laterals per a vianants) difosos en el món romà.

Pel que fa al model adoptat a Barcelona, en primer lloc s’ha de recordar la porta
Esquilina de Roma que, no obstant la dedicació imperial arran de la qual va ser coneguda
com arc de Gal·lié, es va bastir en època augustal;72 el mateix aspecte presentava
també, probablement l’anomenada porta Trigemina del forum Boarium.73 En les ciutats
itàliques tardo republicanes o augustals, els exemples millor coneguts – és a dir, els que
estan conservats en alçat - estan representats pels de les portes Venere i Consular de

71Pallarés, 1969, p. 30-35.
72Gros, 1996, p. 29.
73Gros, 1996, p. 30.
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Hispellum,74 la porta d’August a Fanum Fortunae,75 les portes Pretoria i Decumana
d’Augusta Praetoria.76 L’únic cas de porta triforada a Hispania està representat per la
porta de Sellium, a Conimbriga.77

8.3.1 La porta de NO
De la porta NO, coneguda en època medieval com a porta episcopalis (i en època

moderna, a conseqüència d’un error d’interpretació documental, de Sancti Laurencii78,
queden restes força abundants, només en mínima part excavats amb metodologia arqueo-
lògica, visibles a l’interior del Palau Episcopal, a l’interior de la casa de l’Ardiaca i des
del carrer del Bisbe. Probablement, tal com resulta dels gravats decimonònics (fig. 6.1,
6.26, gran part de l’estructura va sobreviure, englobada i emmascarada per una sèrie
d’afegits posteriors, fins a l’any 1823, quan aquestes últimes es van enderrocar.79

Es tractava d’una porta triforada, amb un pas central per a carruatge, que travessava
un cavedium, i dos passadissos coberts per a vianants, que es desenvolupava, cap a
l’interior de la ciutat, com un cos monumental flanquejat per dos àmbits annexos de
planta quadrangular (planta 6).

8.3.1.1 Elements per a una nova interpretació de la porta

Abans de descriure la porta i d’emmarcar les evidències disponibles en una hipòtesi
de reconstrucció, però, convé tractar un aspecte preliminar, relatiu a una hipotètica
subdivisió del conjunt en dues fases constructives, que fins avui ha estat la interpretació
acceptada pels investigadors.

Aquesta teoria es recolza sobre les observacions efectuades en el decurs de l’excavació
del passadís SO,80 extrapolades al conjunt de la porta.

Segons els excavadors, entre les evidències del passadís només l’arc d’entrada a
la ciutat, aquell alineat amb la cortina de la muralla, hauria pertangut al projecte
fundacional. La prolongació del passadís, composta per altres dos elements independents
– un primer tram adossat a l’estructura originària i un segon tram que correspon al sector
més interior – s’hauria afegit en un segon moment, possiblement cap a la meitat del segle
I dC.81

74Gros, 1996, p. 37; Rebecchi, 1987, p. 136-140; Baiolini, 2002, p. 73-75, 79-82.
75Mansuelli, 1965; Rebecchi, 1987, p. 144.
76Rebecchi, 1987, p. 145-146; Bonetto, 1998, p. 82.
77Gros, 1996, p. 45-46.
78Sobre l’error de la denominació, Banks, 1977)
79Mària i Serrano, Minguell i Font, 2012, p. 107-108. Els autors recullen la documentació relativa a

l’enderroc d’un “pont”, que s’aprecia als gravats antics per sobre del pas central de la porta romana,
que probablement corresponia, almenys en part, al pas de ronda. També d’aquesta època, potser fins i
tot en la mateixa ocasió de l’enderroc del pont, va desaparèixer una estructura encara més consistent,
localitzada per sobre de l’antiga cort de la porta.

80Granados, 1976a.
81Granados, 1976a.
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El conjunt de dades disponibles per a enfocar aquest aspecte, en realitat, s’amplia
notablement si, en lloc que centrar-se només en la porció investigada en l’excavació
de l’any 1973, es consideren altres partes de la porta. L’excavació, a més, va sofrir les
conseqüències d’alguns problemes de coordinació amb l’obra, així com d’ordre metodològic,
que van comprometre, en part, l’obtenció de resultats unívocs. D’una observació de les
restes emergeixen alguns aspectes que obliguen a sotmetre la interpretació tradicional
a una nova anàlisi crítica. Les conclusions, encara que dintre dels límits determinats
per una documentació no homogènia, aconsellen, als ulls de qui escriu, llegir el conjunt
monumental com el resultat d’un projecte unitari.

Per tal d’il·lustrar aquesta posició, a continuació es detallen, de manera sintètica, els
punts clau sobre els quals es basa la teoria de les dues fases, per després rebatre’ls a la
llum de les noves observacions.

8.3.1.1.1. Els indicis a favor
de la interpretació tradicional
de les dues fases

1) L’estructura del passadís es conforma com tres ele-
ments arquitectònics separats, diferenciats per tècnica
constructiva – els arcs en opus quadratum, els murs en-
tre ells en opus vittatum - cadascú amb fonamentació

pròpia. Els dos cossos més a l’interior de la porta estan clarament solidaris entre ells i
comparteixen la mateixa rasa de fonamentació.82

2) La cota superior dels fonaments dels dos trams cap a l’interior de la ciutat és més
alta que la cota superior de la fonamentació de l’arc d’entrada a la ciutat. Això es deuria
a l’acumulació de sediment a partir de l’època fundacional i hauria obligat, una vegada
construïda la prolongació del passadís, a pujar també el nivell d’ús de la part més antiga
mitjançant la col·locació d’un nou llindar per sobre de l’original.83

3) Les dovelles de l’arc exterior presenten, en la cara cap a l’interior de la ciutat – a
la qual s’adossa la prolongació del passadís – un encoixinat rústic. Aquest tractament,
en l’opinió dels excavadors, estaria destinat a quedar a la vista i, per tant, testimoniaria
que aquesta façana hauria estat lliure d’estructures adossades.84

A la llum d’aquestes deduccions, la teoria de les dues fases és versemblant i, s’ha
de reconèixer, la que millor organitza en un conjunt lògic les dades disponibles en
aquella època. En la nova proposta interpretativa, d’altra banda, els punts comentats
s’interpreten tenint en compte les evidències relatives a altres parts de la porta.

8.3.1.1.2. Discussió dels
indicis a favor i en contra de
la teoria tradicional

1) Les observacions relatives a l’alçat visible des de l’in-
terior del pas per a vianants s’han de comparar amb les
evidències visibles des del carrer del Bisbe, on queda en
obra, avui, el mateix mur NE del passadís, que aquest

comparteix amb el pas central (alçat 5).
El pany de mur observable des del carrer es situa a una cota més alta que la

documentada des de l’interior del passadís: la filada més baixa està alineada amb

82Granados, 1976a, p. 163-164.
83Granados, 1976a, p. 169.
84Granados, 1976a, p. 164-165.
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l’arrencament dels arcs del pas central, més alt que l’arrencament dels arcs dels passadissos.
En aquest cas, i tal com confirma la representació gràfica de les cotes inferiors, avui
no visibles, a diferència del que es va observar dintre del passadís (alçats 7 i 8), el
parament apareix bastit únicament en opus quadratum. En l’estructura es reconeix
clarament el límit entre el pilar de l’arc meridional (alçat 5 i planta 6, pilar B2) i el
pany de mur entremig; en canvi, no s’aprecia cap subdivisió entre el mur i el pany que
correspon, a l’altre costat de l’estructura, amb el pilar alineat amb la cortina (pilar B1).
Encara que l’extremitat septentrional del mur tingués, en efecte, funció de pilar, l’obra
és absolutament solidaria. Aquesta constatació semblaria, per tant, incompatible amb la
teoria de la pertinença de l’arc exterior i de la prolongació de la porta cap a l’interior de
la ciutat a dues fases distintes.85

Amb aquesta dada, molts punts sobre els quals es basa la teoria de les dues fases
adquireixen un nou significat. El fet que cadascú dels tres elements arquitectònics que
componen el mur està proveït de fonamentació pròpia no s’ha de relacionar amb cap
seqüència constructiva, sinó que es deu a raons estructurals. Ja s’ha esmentat, en parlar
de les cimentacions de l’obra defensiva, que aquest mètode permetia que cada element
suportés les càrregues per les quals estava projectat sense repercutir sobre els elements
que, encara que topogràficament contigus, estaven destinats a altres funcions estructurals.
Existeixen indicis, a més, per pensar que els fonaments d’aquest mur, encara que bastits
amb tècniques diferents (carreus tallats pels pilars B1 i B2, opus caementicium pel pany
entre ells), omplissin una única rasa de fonamentació (vegeu l’apartat 6.1.4.1). I, encara
que no fos així (difícilment es podrà confirmar aquesta hipòtesi, atès que l’estratigrafia
va ser rebaixada - en part sense control arqueològic - fins al terreny estèril), l’existència
de dues rases diferents, una pel pilar B1 i un’altra per la resta del mur, no seria una raó
amb suficient pes per contradir la nova interpretació. Ja s’havia anticipat que, aquí, no
es posa en dubte la successió estratigràfica proposada en 1973, sinó la seva dilatació en el
temps. Encara que en el marc d’un projecte unitari, es podria haver procedit, sobretot a
les cotes inferiors de l’estructura, amb un cert ordre constructiu, en el qual els elements
alineats i enllaçats amb la muralla haurien tingut prioritat.

Finalment, encara a propòsit de l’alçat, cal esmentar un detall menor que constituïa
una petita incongruència en la teoria tradicional i que, amb la nova proposta d’inter-
pretació, adquireix un nou significat. En la publicació dels resultats de l’excavació es
subratllava com el parament dels pilars de l’arc interior (pilars A2 i B2) apareix clarament
entrellaçat amb els panys de murs entremigs; en canvi, la presència d’un límit vertical
entre aquests últims i els corresponents pilars de l’arc d’entrada (pilars A1 i B1) demos-
traria que el tram exterior va constituir, per un cert temps, un element autònom, amb
superfícies a la vista caracteritzades per un perfil regular. Ara bé, en la documentació
gràfica de la façana SO del mur NE del passadís, en realitat s’aprecia un carreu de la

85Sorgeix la sospita que, volent acceptar la teoria tradicional, es tracti d’una modificació de la part
alta de la porta en el moment de la hipotètica ampliació. No existeixen, però, elements sobre els quals
fonamentar aquest intent d’explicació. La façana del pas central apareix bastida de manera uniforme, i
no s’aprecia cap indici de què hagi estat reformada.
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segona filada que no està alineat amb la resta i que forma un sortint de 11 cm respecte
al límit vertical del pilar (alçat 8). Insistint sobre el fet que és molt probable que els
pilars dels arcs exteriors s’hagin bastit abans que la resta de les estructures, la presència
d’aquesta irregularitat puntual en el parament no hauria tingut rellevància si el projecte
preveia, immediatament després, la construcció de cossos adossats.

La solidaritat entre els elements que es creien bastits en èpoques diferents constitueix
el punt més important en contra de la teoria gestada als anys 70 del segle XX. A partir
d’aquí, el rebuig dels altres punts no deixa de fonamentar-se sobre hipòtesis alternatives
que, si no fos per aquesta prova vinculant, no tindrien per què ésser més vàlides que
les tradicionals. Es tracta, en suma, d’adaptar les evidències conegudes al nou escenari,
procurant, òbviament, que en cap cas contradiguin les relacions físiques documentades
en el decurs de l’excavació. Només d’aquesta manera s’obtindrà un nou model vàlid que,
en un futur, haurà de resistir a noves avaluacions a mesura que s’afegeixin noves dades
arqueològiques.

2) Pel que fa a la diferència entre les cotes de fonamentació – l’exterior més baixa
que la interior – l’explicació més senzilla la relacionaria amb el pendent natural del
relleu sobre el qual es va bastir la ciutat. Malauradament, els problemes de coordinació
amb l’obra van afectar l’estratigrafia més pròxima a l’extraradi i, conseqüentment, no es
disposa de dades amb les quals assegurar una hipòtesi o l’altra.

D’altra banda, sembla que la cota superior dels fonaments no correspondria a la del
nivell d’ús: és possible que un estrat amb abundants pedres, documentat en el decurs de
l’excavació, constituís un anivellament, amb major o menor potència segons el perfil del
terreny geològic, que establia la cota de circulació a nivell del llindar de l’arc d’entrada.86

Aquesta última, de fet, coincideix amb la cota superior dels fonaments del tram de
muralla contigua a la porta, per la seva banda occidental (alçat 1).

A la llum d’aquesta constatació, la presència d’un únic nivell de circulació adquireix,
als ulls de qui escriu, major versemblança que la teoria segons la qual en un primer
moment el passadís hauria tingut un nivell d’ús inferior a aquell establert per la muralla,
just en un lloc on, al contrari, el pendent natural tendiria a pujar en direcció del mons
Taber. Seria una coincidència singular, a més, que, al pujar la cota en una posterior fase
constructiva, s’hagués assolit justament la cota dels fonaments de la cortina d’època
fundacional.

3) Pel que fa a l’encoixinat rústic que s’aprecia en la cara sud de l’arc d’entrada,
que els excavadors veuen com un indicador de l’existència d’una cara a vista, s’ha de
matisar la funció i el significat d’aquest tipus de tractament. Es tracta d’un acabat
extremadament difós al món romà, també a la Tarraconensis. Per esmentar només alguns
exemples que en testimoniïn la difusió geogràfica i cronològica en el territori al voltant de
Barcino, es poden recordar els casos de la font monumental del carrer de Pere Martell, a

86Es vegi la discussió a propòsit de les diverses interpretacions d’aquest llindar a pàg. 150, en l’apartat
6.1.10.1
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Tarraco, en època tardo-republicana,87, el del Pont del Diable88 en època augustal, el de
la Torre de les Gunyoles (Alt Penedès), del segle I dC,89 i, en època tetràrquica, el de
la torre Gironella a la muralla de Gerunda90 En Barcino mateixa, l’encoixinat es pot
apreciar en la musealització de la domus del carrer Avinyó 15 i, en la muralla mateixa, a
la porta de SE.

La talla d’un encoixinat és, certament, una operació que s’ha de dur a terme sobre una
superfície ja en obra. La seva funció principal, però, no és estètica, sinó que està orientada
a optimitzar l’equilibri entre l’esforç econòmic derivat de l’elaboració dels carreus i la
màxima eficiència estructural. El rebaix, anomenat anathyrosis, en la zona de contacte
entre els carreus està destinat, en primer lloc, a mantenir el centre de gravetat del mur
quan els blocs que el componen no presenten una superfície regular.91 El fet de deixar
sense treballar la cara exterior de les peces té, d’altra banda, dos avantatges pràctics:
redueix la quantitat de treball a la pedrera i evita, durant el transport i la posta en obra,
el risc de ruptures accidentals de les cantonades dels blocs.92

És innegable que els romans, i abans d’ells els grecs, van percebre que el resultat
d’aquest tractament podia tenir també un efecte estètic, creant un contrast de llum i
ombres mitjançant el relleu, i que a vegades el van accentuar expressament, com és el cas
dels encoixinats més regulars o dels que s’apliquen als revestiments marmoris. Tanmateix,
al món romà, en nombrosos exemples l’encoixinat rústic està present només en sectors
puntuals d’una façana, i sembla orientat, senzillament, a integrar en l’obra uns blocs
menys treballats sense comprometre la superposició a plom de l’estructura. De fet, es
creu que els treballadors haurien degut allisar els relleus una vegada que la posta en
obra s’hagués terminat, cosa que, sovint, no van dur a terme, o ho van fer només de
manera parcial, per problemes de temps o perquè reconeixien en l’acabat un cert efecte
decoratiu.93

Segons aquesta contextualització, la relació entre encoixinat i façana a vista no s’ha de
considerar vinculant. Ara bé, pot semblar una mica forçat utilitzar aquest plantejament
per rebutjar un dels indicis sobre els quals es basa la teoria tradicional, sobretot tenint en
compte que, encara que sense una clara valença estètica, l’encoixinat apareix sovint en les
façanes. Es pot afegir, per tant, un parell de consideracions, una d’ordre general i l’altra
relativa a la mateixa muralla de Barcino. En primer lloc, a propòsit de la freqüència de
l’encoixinat en les façanes, es consideri que és aquí on es podia reduir el cost del treball
en els paraments d’opus quadratum: atès que les cares laterals, superior i inferior dels
carreus han de ser llises, per permetre l’encaix dels blocs, les úniques superfícies sobre les

87Remolà Vallverdú, Pociña López, 2004, p. 210.
88Gurt, Rodà de Llanza, 2005, p. 149.
89Ciurana i Prast, 2013, p. 129.
90Palahí Grimal, 2013, p. 102-103. En Gerunda, també la muralla fundacional presenta panys amb

encoixinat.
91Lugli, 1957, p. 207; a propòsit del procés d’acabat dels carreus en obra, es vegi també Adam, 1988, p.

53.
92Lugli, 1957, p. 209.
93Lugli, 1957, p. 209.
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quals es pot estalviar són, justament, aquella posterior, travada amb l’opus caementicum,
i aquella que queda a la vista.

A la mateixa porta, d’altra banda, existeix un indici directe sobre la valença utilitarista
de l’encoixinat. No solament el tractament, utilitzat força extensivament, no respon a
un patró regular, sinó que es fa servir, almenys, en un parell de carreus que, sense cap
dubte, no estaven a la vista, ja que se situen en la façana NE del pilar NE del passadís
oriental, a la qual s’adossa la cortina defensiva. A efectes pràctics, si s’accepta la hipòtesi
interpretativa aquí proposada, també la cara interior de l’arc del passadís hauria estat
projectada per estar en contacte amb el rebliment de la volta del passadís i, per tant, no
hauria necessitat un acabat acurat. En efecte, en la “porte d’Arroux” a Augustodunum
s’aprecien, avui, carreus encoixinats en la cara que, originàriament, estava a contacte
amb un rebliment interior.94

Resumint, la presència de l’encoixinat a la porta es pot relacionar – més que amb
pretensions estètiques - amb el desig dels constructors d’assegurar l’estabilitat d’elements
en el qual el manteniment del baricentre a plom constituïa un requeriment imprescindible.
La construcció per separat d’elements que, a les cotes superiors, s’haurien unit estruc-
turalment representa també la solució més versàtil, pel que fa als temps d’execució i a
l’organització logística del treball, en la realització d’un projecte complex com el d’una
porta urbana.

Amb l’avaluació exposada en les pàgines anteriors, doncs, en aquest treball es pre-
fereix considerar els cossos arquitectònics esmentats com a producte d’una única fase
constructiva. No es descarta que, en un futur, nous elements de judici tornin a moure
la balança cap a la interpretació anterior, per exemple demostrant que la solidaritat
observada a les cotes superiors es degui a una reforma de la qual, de moment, no se’n
tenen indicis.

Si la nova proposta pot representar un pas endavant en el coneixement de la porta,
aquest no és, ni de lluny, el definitiu. Les noves evidències que han suggerit aquest
plantejament obren, també, línies d’investigació que no tenen un significat unívoc. Fins i
tot, ara que s’ha condensat la construcció de les evidències ja conegudes en una única
fase, altres restes, fins ara no considerades per la bibliografia científica, com es veurà més
endavant semblen emmarcar-se millor en una segona etapa constructiva.

8.3.1.2 La planta i les cotes inferiors

Amb aquestes premisses, sembla que la porta, des de l’època fundacional, estava
composta per dos conjunts funcionals diferents, però solidaris des del punt de vista
estructural. D’una banda, la porta pròpiament dita, amb els dos passadissos laterals
coberts i el pas per a carruatges que travessava una cort oberta. De l’altra, dos àmbits de
planta rectangular localitzats a les seves extremitats laterals, que, jutjant per les restes
sobreviscudes en el sector occidental de la porta, compartien un mur amb els passadissos
per a vianants.

94Barrière, 2012, vol. 3, foto a p. 91, a dalt.
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Des d’un punt de vista general, la tècnica constructiva fa ús de l’opus quadratum en
els pilars, els arcs, les façanes cap al cavedium i, molt probablement, les façanes exterior
i interior; en canvi, en les façanes del mur del cavedium que donen cap als passadissos i
en la construcció de les parets que delimitaven els àmbits laterals, es va utilitzar un opus
vittatum extremadament regular.

8.3.1.3 El pas central

El pas central es conformava com una cort interior a la qual s’accedia, des de l’exterior
i des de l’interior de la ciutat, mitjançant dues arcades sostingudes per pilars que, en
planta, formaven quatre sortints respecte als murs laterals (planta 6).

Actualment, les restes visibles corresponen a la part superior del pas, atès que el
carrer del Bisbe, que hi descorre pel mig, es troba a una cota notablement més alta
que la de l’època romana (fig. 8.2). Poques dades es disposen de les cotes inferiors de
l’estructura: un alçat ja esmentat més vegades, elaborat possiblement en el decurs d’unes
obres de rebaix l’any 1958 i transmès en una versió de l’any 1989, permet tenir una visió
completa de la façana SO del pas.95 Entre la documentació gràfica de la intervenció que,
l’any 1973, consta, també, la base del pilar que el pas central comparteix amb el passadís
meridional.96

Figura 8.2: El carrer del Bisbe, avui. Punt de vista de NO
(Foto A. Ravotto).

La llum del pas central, amidada avui in situ, feia uns 3,76 m d’amplada, mentre que

95Ja s’ha esmentat (a pàg. 118, dins l’apartat 6.1.1) que els altres alçats del sector no són fiables.
96Atès que, en principi, l’excavació no va afectar l’exterior del passadís, no està clar si la representació

del pilar es va obtenir integrant documentació anterior (possiblement dels esmentats rebaixos de l’anys
1958, o de les obres que van afectar la plaça Nova al començament dels anys 60) o si els excavadors van
poder apreciar en persona aquest detall.
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la llargària del cavedium és de 5,32 m; segons una de les dues hipòtesis reconstructives
presentades més endavant, no s’exclou que el pas es perllongués lleugerament, respecte a
la cort, cap a l’interior de la ciutat. El cavedium estava delimitat per dos murs paral·lels
que preveien, a cada extremitat, un sortint cap a l’interior, possiblement relacionats amb
el sistema de tancament.

Tal com s’ha detallat en els corresponents apartats descriptius, la documentació
disponible a propòsit dels sortints no és homogènia. Malgrat l’existència d’un detall
problemàtic, relatiu al pilar de NE del cavedium, de les dades disponibles es pot proposar
que aquests sortints haurien tingut una llargària de 0,75 m i un grossor de 0,41 m.

Més endavant, en tractar les cotes altes des d’un punt de vista conjunt, es tornarà sobre
l’articulació de les arcades - avui desaparegudes, possiblement en les obres d’enderroc de
1823 - que, jutjant per una sèrie d’indicis circumstancials, havien de ser compostes per
diferents línies de dovelles, a dues cotes distintes.

Les característiques d’alguns d’aquests arcs són força indeterminades, atès que llur
existència només es dedueix de les necessitats estructurals implícites en les hipòtesis de
reconstrucció.

En canvi, per dos d’ells, es pot tenir una idea més adient a la realitat, en funció d’una
sèrie de deduccions ja detallades a l’hora de descriure les restes conservades: aquests
arrencarien a les extremitats del cavedium, a la cota de 2,70 m per sobre del nivell d’ús
d’època romana, i tindrien la mateixa amplada dels sortints (0,75 m), sobre els quals
recolzarien.

En el parament visible en la façana del palau Episcopal s’aprecia un interessant detall:
just a la distància de 0,75 m del que havia de ser el límit septentrional de la porta, en
l’extremitat conservada de l’obra romana, es documenta un rebaix vertical, de 0,5 cm de
profunditat i 14 cm d’amplada. La posició i l’amplada d’aquest encaix suggeriria que, en
el cas de ser d’època romana, constituiria un rail al llarg del qual descorreria una reixa
de tancament o cataracta, de fusta i metall.97

En canvi, la profunditat del rebaix, inferior a la documentada en altres exemples
semblants (al voltant de 15 cm en la Porte de France de Nemausus,98 14 cm en la Porte
d’Arroux d’Augustodunum,99 15 cm en la Porta Miña de Lucus Augusti, d’època baix
imperial100), sembla massa reduïda per garantir un sòlid allotjament del tancament. A
aquesta cota, per sobre de l’arrencament de l’arc, una profunditat reduïda no hauria
suposat un problema, atès que el reixat en posició aixecada no hauria hagut de suportar
cap pressió externa.

A aquest propòsit, es podria especular sobre el fet que, si més no en un cas (el del pilar
C2), existeix una característica, tractada de anomalia per no ajustar-se a la majoria de les
evidències conservades, segons la qual els sortints dels pilars podrien estar caracteritzats,

97Una descripció del mecanisme de la cataracta es dedueix de les descripcions de Titus Livi, Hist.,
XXVII, 28, 7-12; Apià, Guerres civils, I, 93, 430 i IV, 78-79.

98Varène, 2002, p. 208 esmenta “llargada i profunditat variables”. La mida esmentada en el present
text s’ha obtingut de la fig. 6.

99Barrière, 2012, p. 600.
100E. González Fernández, Carreño Gascón, 2007, p. 262.
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en els 2/3 inferiors, per una llargària major que els 0,75 m sobre els quals recolzen els
arcs (es vegi a pàg. 138, dins l’apartat 6.1.5.2.1).

En el cas del pilar C2, no hi ha indicis per hipotetitzar un reixat també en l’extremitat
interior del cavedium, però l’anomalia deixa oberta la possibilitat que els pilars fossin
més articulats del que es dedueix per la documentació disponible.

Es podria suposar, a nivell hipotètic, que la ranura travessés, a les cotes inferiors,
també el pilar, més ample, sobre el qual recolzava l’arcada de 0,75 m, garantint, per tant
un encaix més que suficient.

A causa de la fragmentació de les restes, la reconstrucció aquí presentada no es pot
assegurar integralment. Tot i així, és interessant notar l’analogia entre les dimensions i
la disposició dels elements de l’exemple de Barcino amb aquell de la “Porte de France”
de Nemausus, per la qual es disposa de documentació detallada gràcies a una monografia
(fig. 8.3).101

Figura 8.3: Comparació entre la planta dels pilars d’entrada
de la “porte de France” a Nemausus (esquerra: Varène,
2002, fig. 6) i de la porta de NO de Barcino, representades
a la mateixa escala. Es noti la coincidència de dimensions
i de la localització de la ranura pel reixat.

Les parets del pas central es configuren com panys llisos obrats en opus quadratum.
La falta de cap indici d’altres arrencaments d’arcs - a més dels que s’han documentat, o
hipotetitzat, a les extremitats de l’estructura – indicaria que es tractava d’un espai a cel
obert o, com es veurà més endavant, que la seva coberta estava situada a una cota més
alta i que, per tant, responia perfectament als criteris conceptuals que van determinar la
difusió dels cavedia en les portes urbanes romanes.

101Varène, 2002. És tracta, però, d’una porta monòfora.
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8.3.1.4 Els passadissos laterals

Els passadissos laterals tenien una amplada de 0,92 m. Constituïen passatges coberts
per voltes de mig punt, de les quals es conserva, parcialment, la del passadís meridional.
Segon la hipòtesi de reconstrucció de la cota de circulació exposada en la descripció
analítica de les restes, i recordada, en aquest mateix capítol, a l’hora de refutar la teoria
tradicional, l’alçària del pas es situaria al voltant dels 2,10 m i estaria delimitada, per
la seva part inferior, per un llindar de pedra. Sempre segons s’observa en el passadís
meridional, els passos per a vianants estaven proveïts de portes de fusta, el tancament de
les quals s’hauria assegurat mitjançant un element horitzontal, anomenat vectis en les
fonts clàssiques.102

El passadís meridional estava contingut entre dos murs obrats en opus vittatum, a les
extremitats dels quals se situaven els pilars d’opus quadratum que sostenien les arcades
interior i exterior. Les voltes que coronaven els pilars d’entrada i sortida del passadís
estaven compostes per grans dovelles treballades, mentre que la volta que recolza, avui,
sobre els murs d’opus vittatum, és una refacció d’època indeterminada, posterior a la
romana, obrada en una mena d’opus incertum. Tanmateix, també l’obra original havia
de ser en aparell petit, probablement en opus vittatum, diferenciant-se de les voltes dels
pilars, igual que es documenta, per exemple, en la porta d’Arroux a Augustodunum.103

Si la majoria de consideracions exposades fina ara, basades en les restes excavades
en el passadís meridional l’any 1973, es poden extrapolar sense particulars problemes
al septentrional, no és del tot clar que el desenvolupament longitudinal d’aquest últim
es pugui assimilar al del primer. En primer lloc, cal esmentar que no hi ha traces del
mur de delimitació de NO, que hauria compartit amb l’àmbit lateral annex. És molt
probable, tanmateix, que hagués estat eliminat al moment de construir, en època moderna
o contemporània, una estructura indeterminada de la qual queden, avui, la pavimentació
de rajoles i algunes restes dels murs perimetrals.

La característica més singular, però, resideix en el fet que el passadís sembla incloure
dos pilars (planta 6, pilars C3 i D3), en correspondència amb la sortida cap a l’interior
de la ciutat, que no estan alineats amb llurs homòlegs del pas central i del passadís
meridional, sinó que estan desplaçats de manera que l’extremitat meridional d’aquest
passadís es situa uns 1,30 m més al sud respecte als altres (fig. 8.4). Alguns dels carreus
pertanyents a aquests pilars portaven un encoixinat.

La hipòtesi més versemblant és que el passadís posseís també pilars en posició anàloga
a la dels altres llums de la porta, i que els pilars anòmals siguin una integració als primers.
L’oriental (pilar D2) hauria desaparegut arran de l’activitat constructiva d’època recent,
esmentada més amunt, que va afectar el mur NE del passadís i part d’un dels murs de
l’àmbit lateral annex. El de SO (pilar C2) no és visible, des de l’interior del passadís,
degut a la presència d’un parament de maons adossats – pertanyents a l’estructura
moderna ja esmentada – i als fonaments de la façana de la casa de l’Ardiaca que dóna

102Ciceró, De divinatione, II, XXVIII, 62; Virgili, Eneida, VII, 607.
103Barrière, 2012, p. 305.
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al carrer del Bisbe. Tal com s’aprecia des d’aquest segon punt de vista, però, el pilar
desplaçat s’adossa al pilar que suportava l’arc del pas central i que, en teoria, seguint
el model comprovat en l’excavació de 1973, hauria servit també per sostenir l’arc del
passadís.

Figura 8.4: Esquema dels elements constitutius de la porta NO (A.
Ravotto). En blau, la porta i els àmbits laterals solidaris amb ella
(en blau clar, les partes reconstruïdes); en verd fosc, els pilars afegits
al passadís septentrional; en verd clar, la prolongació del passadís.
Per aquest últim aspecte, vegeu més endavant en el text (apartat
8.3.1.6).

De totes formes, la interpretació d’aquesta perllongació del passadís de NE posa
una sèrie de problemes. En primer lloc, no es pot determinar amb seguretat l’atribució
d’aquests pilars, i fins i tot dels seus elements constitutius (el pilar oriental està format
per dos elements, disposats en forma de “L”, que no són solidaris entre ells), a la fase
originaria de la porta o a una modificació posterior, testimoniada per una perllongació
del mateix passadís i a la qual es dedica un apartat específic (apartat 8.3.1.6).

Tal com s’ha detallat en l’apartat dedicat a la descripció de les restes (apartat
6.1.7.1), les relacions estratigràfiques, si bé defineixen una clara seqüència constructiva, no
permeten agrupar, de manera unívoca, les evidències en conjunts determinats. Cadascun
dels elements que conformen aquest conjunt (els dos braços de la L del pilar i el pany
de mur a continuació, que es tractarà a l’apartat 8.3.1.6 i l’existència del qual però, a
efectes d’una exposició general, convé anticipar en les línies a continuació) posseeixen
fonamentacions pròpies i no són solidaris entre ells, si no que s’adossen recíprocament
seguint la direcció nord-sud.

Basant-se només en les observacions estratigràfiques de l’alçat es poden formular, en
conseqüència, dues hipòtesis interpretatives d’ordre general que, a llur torn, donen lloc a
quatre hipòtesis més específiques. Aquestes es reprodueixen integralment, a continuació,
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per raons d’exhaustivitat, per després intentar acotar les possibilitats en funció de
consideracions lògiques.

Hipòtesi a) El pilar D3 hauria format part de la porta ja en la primera fase (fase I de
la porta)

Hipòtesi a1) El pilar D3 hauria tingut una planta rectangular, i el sortint que li
dona forma de “L” hauria estat afegit en un segon moment, juntament als murs que
perllonguen el passadís (fase II).

Hipòtesi a2) El pilar D3 hauria tingut planta en forma de “L” (fase I) i la perllongació
dels murs s’hauria afegit en un segon moment (fase II).

Hipòtesi b) El pilar D3 hauria estat afegit en una segona fase (fase II de la porta)
Hipòtesi b1) El pilar D3 hauria tingut, des de un principi (fase II), planta en forma

de “L”, i només posteriorment (fase III) s’hauria afegit el mur de perllongació.
Hipòtesi b2) El pilar D3 i el mur de perllongació haurien estat afegits al projecte

originari en un segon temps (fase II de la porta), de manera conjunta.
Entre aquestes quatre hipòtesis, raons circumstancials suggereixen descartar, en

primer lloc, aquella segons la qual el pilar hauria estat projectat conjuntament a la
perllongació del passadís (hipòtesi b2).

En aquest sentit avança la consideració que el pas, en aquest punt, tal com demostra
la planta del pilar de SE, en forma de “L”, les possibles restes d’un forat per a una
polleguera i uns encaixos en la façana del pilar oposat, estava tancat per una porta de
fusta. La presència d’un tancament en aquest punt, al mig del recorregut del passadís
perllongat, semblaria poc funcional. És més versemblant, per tant, considerar que els
pilars C3 i D3, en un moment donat, constituïssin el límit meridional de la porta.

A més, l’avaluació de la disposició dels elements que conformen la planta en “L” del
pilar D3, rendeix poc probable, encara que no impossible, llur pertinença a dues fases
diferents (hipòtesis a1). Els dos elements, de manera conjunta, parlen a favor d’una
solució efectiva i “elegant” a la integració d’un sistema de tancament en el mínim espai
a disposició dintre del passadís, que feia menys d’un metre d’amplada: els carreus que
formen el pilar oriental estan disposats de tal manera que la porta, oberta cap a l’interior
de l’estructura, quedés encaixada en la paret i enrasada amb la línia de façana (planta 6).

Assumit, per tant, que el pilar D3 s’ha de considerar de concepció unitària i que, al
mateix temps, s’ha de desvincular de la perllongació del passadís, queda la qüestió de
si feia part de la porta des de la construcció d’aquesta última o si es tracta d’una fase
intermèdia entre aquesta i la posterior perllongació.

Existeix, en aquest sentit, un indici que sembla determinant: la fonamentació del
sortint que conforma la planta en “L” està constituïda per una peça perfilada que, si bé
no s’ha pogut identificar, indicaria el recurs al reaprofitament de peces arquitectòniques,
un fet del qual, lògicament, no es té constància en cap sector de la muralla originària. La
hipòtesi més lògica seria, finalment, la b1, segons la qual els pilars “desplaçats” serien
un afegit al projecte originari de la porta, distint, però, de la posterior perllongació del
passadís.

Si aquest fos el cas, la cronologia d’aquest primer afegit s’hauria de col·locar dins del
segle I dC: el terminus post quem està representat per la construcció de la porta, en època
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fundacional; el terminus ante quem el proporcionaria la perllongació del passadís amb
murs en opus vittatum que, com es veurà, s’interpreta en relació a la construcció del ramal
meridional de l’aqüeducte (apartat 8.3.1.6). A llur torn, les dades cronològiques relatives a
l’aqüeducte són, de moment força escadusseres: acceptant que els dos ramals constitueixin
el desdoblament d’un únic aqüeducte procedent de Montacada, la bibliografia proposa,
per aquest últim - o almenys per un tram documentat al carrer Coronel Monasterio -
una datació entre la meitat i l’últim terç del segle I dC.104

Al marge de les implicacions cronològiques, no es pot negar que el procés d’eliminació
de les diferents possibilitats interpretatives, seguit en les línies anteriors, no assoleix el
grau de fiabilitat desitjable en la interpretació d’una part important de la porta urbana.
En arqueologia, fins i tot en contextos millor documentats que el cas que ens ocupa, no és
estrany assistir a re-interpretacions que, òbviament sense contradir les relacions físiques
objectives, no semblen les més probables, o les més intuïtives, en el marc d’una mera
anàlisi de les evidències disponibles.

La falta de documentació arqueològica, sobretot d’aquella relativa al procés d’exca-
vació, la manca d’exàmens analítics (per exemple, sobre els morters) i les limitacions
intrínseques en una observació autòptica duta a terme en un espai reduït i en condicions
de llums insuficients, no permeten assegurar la versemblança de les deduccions proposades
en les línies anteriors.

Tot i així ha semblat oportú, atès que la bibliografia especialitzada mai ha entrat en
el mèrit de la qüestió, presentar una panoràmica de les possibilitats per tal de que les
investigacions futures es puguin posicionar al respecte.

Certament, la idea de que els pilars desplaçats (pilars C3 i D3) constitueixin una
fase autònoma obre noves problemàtiques. Si, com es veurà més endavant, la concepció
original de la porta s’insereix en uns models ben definits, i la perllongació del passadís
respon a exigències puntuals per les quals s’ha cregut trobar una explicació versemblant,
la presència dels dos pilars no es pot emmarcar, de moment, en cap projecte funcional.
Encara que s’hagi apuntat, en les línies anteriors, a una hipòtesi preferent, al llarg del
treball s’indicarà quan les altres, descartades, podrien encaixar millor en una reconstrucció
general del monument.

D’entrada, planteja problemes interpretatius el fet que el braç curt del pilar oriental
resulti més al sud que el límit meridional del pilar occidental. D’aquesta manera, sembla
difícil que aquest sortint hagués pogut suportar un arrencament d’arc, com es documenta,
normalment, en aquests tipus d’estructures.

La hipòtesi més versemblant, encara que no es disposi d’elements per sustentar-la,
implica suposar que hagi desaparegut del conjunt un element arquitectònic que permetria
igualar la llargària dels dos pilars. Aquesta solució interpretativa no presenta, des d’aquest
punt de vista, problemes particulars. Atès que, en el pilar de SE, el sortint es configura
com una superposició autònoma de carreus, no enllaçada (almenys a les cotes visibles)

104C. Miró i Alaix, 2010, p. 158; Orengo, C. Miró i Alaix, 2013, p. 257; es vegi la problemàtica de la
datació, en aquest mateix treball, a l’apartat 7.1.1.
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amb la resta del pilar, la desaparició d’un element anàleg, o almenys de la mateixa
llargària, des del pilar de SO – probablement deguda a una modificació de la porta sobre
la qual es tornarà més endavant – hauria pogut verificar-se sense que la resta del pilar
se’n ressentís.

Un altre problema interpretatiu es refereix a com integrar l’evidència dels pilars
desplaçats en el conjunt de la porta. Si es considera que els pilars, en un moment donat -
sigui segons la hipòtesi adoptada, que els considera un afegit (hipòtesi b1), sigui en la que
els considera contemporanis al projecte fundacional (hipòtesi a2) - haurien representat el
límit meridional de la porta, sorprèn que la planta del conjunt, amb aquesta perllongació,
resulti asimètrica, atès que no s’ha documentat en el costat occidental.

En el decurs de l’excavació del 1973, no només no es va detectar cap element arqui-
tectònic més enllà de l’arc documentat (sostingut pels pilars A2 i B2), sinó que tampoc
es fa referència, en la publicació dels resultats, a eventuals traces d’espoli. D’altra banda,
és veritat que el sector on es localitzarien les hipotètiques estructures “anòmales” queda
al marge de l’excavació.

El lloc on se situaria un hipotètic pilar s’aprecia avui, del costat a l’interior del
passadís meridional, els fonaments del palau Episcopal:105 si les cimentacions posteriors
a l’època romana, tant en la casa de l’Ardiaca com en el palau Episcopal, a vegades es
van recolzar damunt de les estructures antigues, en altres casos, potser perquè aquestes
s’havien deteriorat, podrien haver-les reemplaçades completament.

En aquest sentit hi ha un detall que, si en un futur s’arribarà a investigar de manera
invasiva, podria revelar-se determinant. Des del carrer del Bisbe s’observa com les restes
del parament romà s’han integrat en la façana del Palau Episcopal, obrada amb pedres
de grans dimensions. Ara bé, en el punt de contacte del mur del palau amb el pilar
meridional del cavedium, a l’alçada de la primera filada, el nou parament sembla que
hagi expressament prescindit d’un carreu, de manera que s’hi aprecia un buit. Dintre
d’aquest últim es documenta un rebliment anàleg a l’opus caementicium, just en la
posició on, en la banda oposada del carrer, se situa el pilar “afegit” (fig. 6.12). Dintre
del rebliment s’aprecien, també, quatre petits carreus que, malgrat les dificultats de
dur a terme un anàlisi autòptica detallada, a causa de l’espai reduït, semblen disposats
de manera ordenada, formant una filada que podrien constituir la façana interior d’un
parament, que contenia el rebliment de formigó, o la façana exterior, a la qual, per raons
indeterminades, se li hauria adossat el rebliment amb posterioritat. A les cotes més
baixes, tal com resulta d’un alçat elaborat en època indeterminada (possiblement l’any

105No és aquest el lloc per profunditzar les fases constructives del palau, per les quals es reenvia a
Mària i Serrano, Minguell i Font, 2009-2010; Mària i Serrano, Minguell i Font, 2012. Els fonaments
que s’observen en aquest indret es podrien atribuir, per l’emplaçament topogràfic, a la primera fase, del
segle XII, o a una ampliació del segle XV-XVI o, finalment, a una radical reconstrucció del segle XVIII.
Tanmateix, es noti que a Mària i Serrano, Minguell i Font, 2009-2010, fig. 2, el petit tram d’estructura
localitzada on s’hipotetitza, en aquest treball, el pilar romà B3, no té una clara caracterització cronològica,
apareixent entre les fases romanes i la fase del segle XII. Que consti que l’esmentat article, que descriu
l’evolució del sector de la porta en funció, principalment, de les fonts documentals, no es centra sobre les
fases romanes, que queden només esbossades en funció de bibliografia anterior molt puntual.
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1958), del qual es té una còpia del 1986 (alçat 5; el document original es reprodueix en
l’annex A, fig. A.8), es va documentar un carreu de grans dimensions, anàleg als que es
van fer servir en l’opus quadratum de l’estructura romana.

Ara bé, la contextualització d’aquesta estructura - especialment pel que fa a la seva
atribució a un horitzó històric determinat - no és fàcil. Ateses les consideracions a propòsit
del condicionament urbanístic del carrer (vegeu a p. 120), que en tot el sector ha deixat
a la vista les restes romanes emmarcant-les, com en aquest cas, en l’obra més recent,106

així com jutjant per la presència del carreu d’opus quadratum, existeixen indicis suficients
per plantejar que es tracti d’una estructura antiga.

Encara que aquesta interpretació fos encertada, romandrien uns quants punts per
aclarir, com ara el fet que aquesta estructura estaria formada per un parament, del que
romandria només un carreu, i un rebliment d’opus caementicium, mentre que el pilar
que es situa, en posició anàloga, a l’altre costat del carrer, semblaria bastit només amb
pedra. Tot i així, malgrat el fet que, de moment, no es disposa d’elements útils per
a una reconstrucció detallada, la presència d’una estructura romana en aquest indret
constituiria el primer pas per a restablir la simetria de la porta. Aquesta última, de totes
maneres, no seria completa sense un ulterior element, representat per un hipotètic pilar
a l’altra extremitat del passadís de SO. La presència, just al costat d’on s’hauria pogut
trobar aquest pilar, dels fonaments d’una arcada del palau Episcopal i d’un mur d’època
moderna en el qual s’aprecia, reutilitzat, almenys un carreu romà, així com el fet que,
aparentment, en aquest sector no s’hagi exhaurit l’estratigrafia arqueològica, permeten,
com hipòtesi de treball, no descartar aquesta possibilitat.

En les pàgines anteriors s’ha explorat una línia d’investigació que, hipotetitzant una
sèrie d’estructures desaparegudes, es basa sobre elements molts febles. De moment, de fet,
les restes arqueològiques no permeten més que constatar que la porta estava configurada,
per raons desconegudes, de manera asimètrica.

Si s’ha insistit sobre la hipòtesi d’una perllongació uniforme de la porta, és perquè
aquest plantejament tindria repercussions pràctiques a l’hora d’interpretar, des del punt de
vista funcional, la perllongació documentada amb seguretat en el passadís septentrional.

Una primera hipòtesi podria preveure, senzillament, un major desenvolupament dels
passadissos laterals respecte al pas central, per raons, potser, estètiques. Encara que no
es disposi de paral·lels exactes per aquest tipus de solució, cal recordar que un criteri

106No seria d’estranyar, per tant, que en el decurs dels rebaixos del carrer - els de l’any 1958 o els,
hipotètics, de l’any 1989 (es vegi a p. 120 per un intent de contextualització d’aquest condicionament
urbanístic) - s’hagi detectat, per sota del parament del Palau Episcopal, la supervivència d’estructures
romanes i s’hagi decidit emmarcar-les – traient un carreu del parament - entre l’obra més recent, seguint
el mateix principi adoptat en la pavimentació del carrer. L’aspecte general del parament de la façana
remunta, probablement, al segle XVIII, quan l’ala del palau que dóna al carrer del Bisbe va ser objecte
d’una reconstrucció radical (Mària, Minguell, 2009, s/p). No sabem si el projecte de reforma de la façana
dels anys 1928-29 (Mària, Minguell, 2009, s/p, i fig. 53-57), que aparentment no es va arribar a executar
per complet, preveiés modificacions o substitucions d’aquest sector del parament. En la documentació
fotogràfica anterior a aquesta època, encara que no s’hi puguin apreciar detalls com el que aquí s’està
tractant, el parament guarda semblança amb el d’avui.
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semblant es va adoptar en la construcció de la “porte de S. André” d’Augustodunum, on
el desenvolupament dels passos laterals excedeix el dels passos centrals (en aquest cas, es
tracta d’una porta amb quatre obertures) per la banda cap a l’exterior de la ciutat en lloc
que, com sembla el cas de Barcino, cap a l’interior.107 En aquest cas podria tractar-se,
llavors, d’una modificació amb intenció monumentalitzant. Existeixen exemples, com la
modificació d’època clàudia de la “porta dei Leoni” de Verona, on a la façana interior
de la porta s’hi va adossar un segon parament, sense valor estructural i sostingut, a
nivell de terra, per pilastres adossats als originals, per enriquir-la des del punt de vista
arquitectònic.108

Una segona hipòtesi tendiria cap a una interpretació més funcional. Si el límit
meridional de la porta - no només el dels passadissos - coincidís amb aquell establert pel
passadís septentrional, es crearien els pressuposts per una reconstrucció més adient als
criteris a la base de les portes estructurades al voltant d’un cavedium. L’afegit d’una
línia d’arcs, que prolongués la porta cap al sud, permetria suportar, als nivells superiors,
un espai de circulació en sentit NE-SO (fig. 8.5). Aquest espai integraria, de fet, el camí
de ronda per sobre la muralla i, per les bandes laterals, els nivells de circulació per sobre
dels passadissos: d’aquesta manera, seguint els models itàlics, el monument preveuria
un camí perimetral tot al voltant del cavedium. Més endavant, a l’hora de proposar una
reconstrucció de la porta, es tornarà sobre aquest aspecte. De moment, basti observar
que, si bé amb aquesta proposta d’interpretació dels pilars “suplementaris” s’obté un
esquema de funcionament de la porta amb paral·lels en altres monuments (fig. 8.6), en el
cas d’aquests últims es tracta sempre d’exemples de proporcions molt superiors a les de
la porta barcelonina, i en els quals els cavedia són a cel obert.

8.3.1.5 Els cossos laterals

Abans d’entrar de ple en aquest problema amb un intent de reconstrucció del conjunt,
convindrà fer un esment als dos cossos laterals, que van ser bastits, tal com demostra la
semblança formal entre ells i la relació estratigràfica de solidaritat del més meridional
amb el passadís lateral (alçats 4, 6), en el marc del mateix projecte. Es tracta de dos
àmbits de planta rectangular, localitzats, en posició simètrica, a les extremitats de la
porta urbana.

Encara que llur grau de conservació sigui diferent, integrants les dades de cada
estructura es podria reconstruir-les amb una planta de 17 m2 habitables cadascuna
(planta 6). Llur límits eren constituïts per la façana interior de la muralla de la banda
NO, pel mur que compartien amb els passadissos i per dos murs solidaris (amb façanes
interiors de 6,25 2,60 m de llargària) bastits amb un opus vittatum extremadament
regular, que s’alternava, en els sectors a contacte amb els passadissos laterals i amb la
muralla, amb l’opus quadratum dels pilars.

El gruix dels murs, de 0,75 m, i la gran potència dels fonaments, que en el cas del cos

107Barrière, 2012, vol. 3, làm. a p. 156 i 157, 161.
108Bonetto, 1998, p. 98 i fig. 67.
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Figura 8.5: Una possible interpretació de la presència de pilars “suplementaris”
documentats en el passadís septentrional (en verd fosc), hipotetitzant-ne
l’existència també en la meitat meridional de la porta (en verd clar). El
resultat permetria disposar, als nivells superiors, d’un espai de circulació al
voltant del cavedium (Interpretació A. Ravotto).

Figura 8.6: Planta de la porta Palatina d’Augusta Taurinorum. En
la meitat dreta, es representa el nivell a terra, en la mitat esquerra
els nivells de circulació per sobre dels passadissos lateral (Bonetto,
1998, fig. 54).
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meridional assoleixen els 1,25 m – en el septentrional es conserven a la vista per 0,86
m, però podrien continuar per sota del nivell actual109 –, les defineixen com estructures
sòlides i que haurien pogut aixecar-se per una notable alçària.

Encara que les característiques de solidesa i la posició topogràfica bastarien per
identificar-les com pertanyents a l’àmbit militar, existeix un ulterior indici que semblaria
apuntar en el mateix sentit.

El cos septentrional ha conservat una llinda sobre la qual recolzava la porta d’accés,
amb restes d’una polleguera de metall. Aquesta hauria garantit una major solidesa a la
porta, impossibilitant la sortida de l’eix dels forats com conseqüència d’una fort empenta
des de l’exterior, això que, si jutgem per les freqüents referències en les comèdies d’època
clàssica, constituïa el principal punt feble del tancament domèstic.110

La polleguera de metall, per si sola, ja tendiria cap a un ús més específic que el
domèstic. Cal recordar, en primer lloc, que l’ús de pollegueres de metal per finalitat
militar es documenta en la propera muralla de Baetulo, trobades en el decurs de les
excavacions dels anys 1934-1936, dirigides per J. Font i Cussó i J. de C. Serra Ràfols,111 i
conservades actualment en el museu municipal. En aquest cas, però, la col·locació de l’eix
de la porta hauria estat afavorida pel fet que les pollegueres, de 16 cm d’alçària x 11,6
cm de diàmetre, constituïen peces autònomes: es podien posar fàcilment en els forats
corresponents, mentre que l’eix pròpiament dit es col·locava a posteriori, mitjançant un
enginyós sistema d’encaix perfilat amb merlets.

En canvi, per tal de col·locar un únic eix - no flexible - en els forats de la llinda i del
dentell, es recorria a un mètode diferent: en el capítol dedicat a la descripció autòptica
de les restes arqueològiques s’ha evidenciat com la llinda preveia un sistema d’encaix de
la polleguera força particular, en el qual aquesta última es guiava cap al forat d’encaix al
llarg d’una ranura esculpida en el pla horitzontal de la peça lítica (apartat 6.1.8).

Aquest sistema de muntatge no sembla típic de l’arquitectura domèstica, on la major
profunditat del forat en el limen superior ja era suficient per permetre la inserció de la
polleguera - normalment constituïda per un pal de fusta - sigui en un encaix metàl·lic
allotjat dintre del forat, sigui directament dintre d’aquest últim.112

En efecte, tal com demostren els freqüents exemples de l’ús d’aquest sistema en les
estructures vinculades al vallum d’Adrià,113 es tractaria d’una solució adequada a un

109La potència superior al metre es registra en el mur que comparteixen el passadís meridional i l’àmbit
annex, i és anàloga a la de l’altre mur del passadís. A l’hora de proposar una reconstrucció dels nivells
superiors, es veurà com els fonaments més potents es relacionen, probablement, amb una major alçària
de les estructures que suportaven.

110Per esmentar només un exemple, es vegi Apuleu, Les Metamorfosis, I, 11: “(...) a conseqüència
d’una empenta massa enèrgica (...) les portes (...) van caure, llurs pollegueres trencant-se i sortint de les
cavitats” (Trad. A. Ravotto).

111Guitart i Duran, 1980, p. 9; Guitart i Duran, 2013, p. 133.
112Bouet, 1994, p. 10. És possible que, en el cas de l’arquitectura residencial, per la inserció de

l’extremitat inferior de la polleguera s’aprofités també dels rebaixos laterals, quan eren presents, destinats
a allotjar els brancals de la porta. Pel que fa als llindars en l’arquitectura domèstica, es vegin per exemple
els estudis de síntesi en Pompeia (Hori, 1992; Staub, 2009) i a la Gàl·lia meridional (Bouet, 1994).

113Taylor, 1999, p. 178-179, 199, 218-220, 229, i les làm. 5, 27, 28, 46, 52; p. 231-232 per la interpretació
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àmbit militar (fig. 8.7).

Figura 8.7: Exemples de llindes amb ranura per l’encaix de la
polleguera, utilitzades en àmbit militar. Les primeres quatre fotos
són d’estructures del vallum d’Adrià (de Taylor, 1999, làm. 28, 46,
27, 52), l’última és de l’edifici adossat a la porta NO de Barcelona
(foto A. Ravotto).

La presència d’estructures laterals complementàries a la porta urbana, a vegades
interpretats com a cossos de guàrdia, és un fet relativament freqüent en l’arquitectura
romana: sovint, però, aquestes estructures apareixen vinculades a les torres de flanqueig
– més endavant s’enfocarà la problemàtica de llur manca en la porta NO - constituint-ne
una mena de prolongació cap a l’interior de la cortina.114 A Hispania, es poden citar

d’aquest sistema de muntatge.
114Es vegi, per exemple, la porta meridional d’Augusta Praetoria (Bonetto, 1998, p. 79, fig. 46), potser

la porta Gemina Ticinensis de Mediolanum (Bonetto, 1998, p. 84, fig. 52) o, en època més tardana, la
porta Pretoria de Novum Comum i la porta “del Castello” de Segusium (Bonetto, 1998, p. 102-103, fig.
71-72).



8.3. LES PORTES 237

l’exemple flavi de la muralla del campament de la Legio VII Gemina a León,115 i tot una
sèrie d’exemples d’època baix imperial: a l’única porta coneguda de Gijón,116 a la porta
Miña de Lucus Augusti,117 a l’anomenada “puerta romana” de Asturica Augusta,118 a la
porta septentrional de Contrebia Leukade.119 Des d’un punt de vista general, els cossos
laterals de la porta Pretoria d’Augusta Praetoria (fig. 8.8),120 amb llur desenvolupament
marcat, podrien constituir vàlids paral·lels pel cas barceloní.

Figura 8.8: Planta de la porta Pretoria d’Augusta Praetoria. En
correspondència de les torres, cap a l’interior de la ciutat (cap a
dalt en el dibuix) es desenvolupen dos cossos quadrangulars (Mar,
Garrido, Beltrán Caballero, 2012, fig. 4).

8.3.1.6 La perllongació obliqua del passadís i les canalitzacions de l’aqüe-
ducte

Pel que fa a la planta i les cotes inferiors del monument, queda un últim aspecte
a tractar, relatiu a la integració de la porta amb els aqüeductes (les característiques
dels quals ja s’han descrits detalladament en l’apartat 7.1.1) que entraven en la ciutat
pel seu costat de NE. Aquest punt té particulars implicacions tant pel que fa a l’àmbit
quadrangular septentrional com a unes estructures adossades a l’extremitat meridional
del passadís contigu.

A partir dels pilars comentats més amunt (pilars C3 i D3), es desenvolupen dos murs
bastits amb un opus vittatum menys regular del que es va utilitzar en els passadissos i

115Morillo Cerdán, García Marcos, 2003, p. 283-284 i fig. 9.
116Fernández Ochoa, 1997, p. 240.
117E. González Fernández, Carreño Gascón, 2007, p. 263.
118Burón Álvarez, 1997-1998, p. 123.
119Hernández Vera, 1982, p. 129-130.
120Bonetto, 1998, p. 85, fig. 83.
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en els àmbits quadrangulars. Els fonaments, tot i que no es pot dur a terme una anàlisi
autòptica detallada, semblen constituïts per un opus caementicium no gaire resistent.121

La particularitat d’aquesta estructura resideix en el fet que, prolongant el passadís
de NE més enllà de la seva porta, adopta un traçat oblic, que obligaria els vianants a
desviar-se en direcció al decumanus maximus (fig. 8.4). Les estructures, probablement,
no es poden considerar pròpiament part de la porta, sinó que representen un afegit
destinat a resoldre una necessitat d’aquest sector. Una reconstrucció i una interpretació
satisfactòries d’aquests elements són problemàtiques: el fet que, a efecte pràctic, aquesta
modificació impedeix el trànsit en línia recta, semblaria relacionar-se amb la necessitat
de protegir un espai situat just davant de la sortida original del passadís. Aquest espai,
atesa la proximitat amb el cos de guàrdia, podria estar reservat a instal·lacions militars.
En aquest cas, res es podria afegir a un intent d’interpretació, fins a què una investigació
invasiva no reveli aquestes hipotètiques estructures.

Existeix, d’altra banda, una segona possibilitat interpretativa, que ofereix més elements
de judici per elaborar una hipòtesi, segons la qual el passadís oblic es relacionaria amb
l’aqüeducte i, més concretament, amb el desenvolupament d’una de les dues conduccions
que entren en la ciutat.

El recorregut d’aquestes canalitzacions es pot resseguir, per unes desenes de metres,
a l’exterior de la ciutat, gràcies a una sèrie de restes excavades en 1961 i 1989 i a dues
parelles de pilars englobats dintre de la torre baix imperial que es va bastir en aquest
sector.122 Els dos pilars directament en contacte amb la muralla permeten apreciar el
punt exacte per on l’aigua entrava en la ciutat: a partir d’aquí, encara que no es disposi
d’evidències materials, les canalitzacions s’haurien dirigit cap a un castellum aquae
localitzat, a nivell hipotètic, en l’àrea del forum.123

La prossecució de les conduccions a l’interior de la ciutat hauria estat compatible
amb la presència del cos de guàrdia septentrional. Projectant les arcades a partir de la
muralla, els següents pilars es localitzarien just a l’exterior de l’àmbit quadrangular, de
manera que la coexistència d’un espai militar amb l’aqüeducte només hauria implicat que
el primer no s’hauria pogut desenvolupar, en alçària, més amunt que la cota establerta
per les cornises d’imposta dels arcs del segon. L’alçària màxima del cos de guàrdia hauria
pogut assolir, conseqüentment, uns 3,60 m per sobre del nivell d’ús.

En aquesta reconstrucció existeix, però, un detall que necessita una reflexió: el primer
pilar del ramal meridional es localitzaria just davant de la porta d’accés al cos de guàrdia,
amb el resultat d’inutilitzar-la (fig. 8.9).

Una opció, per tant, hauria sigut desviar lleugerament el ramal cap a SO: per tal
d’evitar la porta, la planta del ramal hauria tingut una inclinació perfectament compatible
amb aquella de la prolongació del passadís examinada en aquest apartat (fig. 8.10).
Aquesta coincidència suggereix una vinculació amb les dues estructures i representa, de
moment, l’indici més concret per una contextualització dels tres elements: aqüeducte,

121Els fonaments, parcialment enterrats, es troben en una zona poc il·luminada i de difícil accés.
122Serra Ràfols, 1964, p. 7-13; Blasco, Granados et al., 1992, p. 65-66.
123C. Miró i Alaix, Orengo, 2010, p. 128-130.



8.3. LES PORTES 239

Figura 8.9: Projecció dels primers pilars de l’a-
qüeducte a l’interior de la ciutat, situant-los, res-
pecte a la muralla, a la mateixa distància que, a
l’exterior de la ciutat, separa els diferents pilars.
L’aqüeducte meridional impedeix l’accés al cos
de guàrdia (A. Ravotto).

cos de guàrdia i desviació del passadís. No queden clares, és cert, les raons exactes de
l’aparent desig, per part dels constructors, d’assegurar que l’accés dels vianants a la
ciutat evités la circulació per sota dels arcs de l’aqüeducte. Es tracta, de totes formes,
d’un plantejament versemblant, tant del punt de vista de la protecció d’un espai delicat
com d’una fluida circulació del tràfic. Una vegada més, però, s’haurà d’esperar que unes
excavacions arqueològiques investiguin l’urbanisme del sector comprés entre el passadís i
el cos de guàrdia.

De moment, es pot afegir que, pel que fa a la tècnica constructiva, entre el parament
del ramal meridional (sobre les diferències entre els dos ramals, vegeu les pàgines 171-174,
a l’apartat 7.1.1) i el de la perllongació del passadís, existeixen notables analogies (fig.
8.11; el mur del passadís, també en l’alçat 10). Es tracta d’un ulterior indici del fet que
les dues estructures haurien pogut participar del mateix projecte. Finalment, malgrat no
s’en puguin treure deduccions determinants, és nogensmenys curiós que la llargada de la
part documentada del mur NE del passadís correspongui exactament a la distància entre
els pilars de l’aqüeducte que es documenta a l’exterior de la ciutat.

A un ulterior nivell de contextualització, s’ha de remarcar que la desviació de la
canalització no hauria sigut, necessàriament, tan radical com per hipotetitzar l’existència
d’un castellum aquae en un indret diferent del que proposa la bibliografia. Si de cas,
aquesta possibilitat – intranscendent per l’estudi de la muralla – podria ser avaluada
pels investigadors especialitzats en l’àmbit de l’enginyeria hidràulica de Barcino. Aquí és
suficient hipotetitzar una desviació de pocs metres, que hauria permès resoldre el problema
de la compatibilitat entre dues estructures gairebé contemporànies – el cos de guàrdia
i l’aqüeducte – reconduint la canalització al llarg del marge del decumanus maximus
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Figura 8.10: Desviació de l’aqüeducte meridional
per tal d’evitar la porta d’accés al cos de guàrdia.
Mantenint la mateixa distància, respecte a la mu-
ralla, de la figura anterior, s’obté una inclinació
anàloga a la de la prolongació del passadís (A.
Ravotto).

Figura 8.11: Paraments de l’aqüeducte meridional (esquerra; escala mètrica 0,50 m) i
de la prolongació del passadís (dreta; escala mètrica 1 m) (foto A. Ravotto).
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fins al castellum aquae localitzat en el forum. Un millor coneixement de l’aqüeducte –
especialment pel que fa al recorregut dels dos ramals a l’interior de la ciutat - permetria
rebutjar o acceptar la hipòtesi proposada.

Pel que fa, si més no, al ramal meridional, un traçat al marge de la via, en lloc de
travessar una sèrie d’insulae, hauria representat, potser, la millor solució des del punt
de vista de la racionalització de l’escàs espai urbanitzable del què disposava la ciutat i,
possiblement, hauria facilitat les operacions de manutenció de l’aqüeducte.

Des del punt de vista cronològic, la proposta aquí presentada és compatible amb les
escadusseres dades de les quals es disposa per aquest conjunt d’estructures, i fins i tot
les organitza en una seqüència lògica. L’element més antic seria l’àmbit quadrangular
que, s’ha vist, s’ha de considerar contemporani a la porta urbana, possiblement d’època
fundacional. Pel que fa a la cronologia de l’aqüeducte, la historiografia més recent la situa
al voltant de la meitat del segle I dC.124 A l’hora de construir l’aqüeducte, llavors, es va
decidir estalviar una estructura que estava en ple funcionament, modificant lleugerament,
en conseqüència, el conjunt de la porta. D’una banda, les relacions estratigràfiques encara
observables entre la perllongació i la resta del passadís semblarien indicar una relació de
posterioritat de la primera: no només els murs oblics s’adossen als pilars originals – cosa
que hauria pogut verificar-se també entre dos elements pertanyents a la mateixa fase -
sinó que, amb l’afegit de les noves parets, es va crear la particular situació de l’existència
d’una porta, de la que queden traces en els pilars, al mig del recorregut del pas. De
l’altra, ja s’ha esmentat que l’analogia entre les tècniques edilícies del ramal meridional
de l’aqüeducte i de la perllongació obliqua del passadís – ambdues diferents de la resta
del conjunt edilici – podria ser indicativa de la pertinença de les dues estructures a la
mateixa fase (fig. 8.11).

Una vegada més, com sovint s’ha comprovat a l’estudi de la muralla, i especialment
d’aquesta porta urbana, les dades disponibles no permeten assegurar cap hipòtesi i,
també en aquest cas, l’exposició de les pàgines anteriors només obre línies d’investigació
pendents de comprovacions.

En aquest sentit, no ajuda la falta de paral·lels amb casos que adopten solucions
semblants. Es pot esmentar, per exemple, el de la “porte de Roquemaure”, a Arausio,
d’època augustal, que presenta un tram dels passadissos laterals oblic (fig. 8.12).125

No obstant algunes característiques comunes, com la presència d’un cavedium i la
independència dels passos per a vianants respecte al pas central, no sembla que l’exemple
gal pugui aportar cap clarificació pel que fa a la interpretació de la porta NO. Tampoc
és que s’hagi d’esperar, atès que la solució adoptada en Barcelona, probablement, respon
a exigències específiques d’aquest sector.

Sigui qual sigui l’explicació del desviament del passadís, va tenir repercussions en
l’urbanisme de Barcelona molt més enllà de l’època romana: observant una planimetria

124Que consti, entre parèntesi, que algunes consideracions d’ordre pràctic suggereixen considerar que,
tal com ja havia plantejat Serra Ràfols, el ramal meridional es va construir abans del septentrional. Es
vegi, al respecte, les pàgines 171-174 de l’apartat 7.1.1.

125Magdinier, Thollard, 1987, p. 80-81.
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Figura 8.12: Reconstrucció hipotètica (només
se’n va documentar una meitat) de la “porte de
la route de Roquemaure” a Arausio (Magdinier,
Thollard, 1987, fig. 5).

actual, es nota com els primers 30 m del carrer del Bisbe, que correspon aproximadament
al decumanus maximus, no estan perfectament alineats amb l’orientació de la porta, sinó
que es desvien cap a SO, resseguint l’orientació de la prolongació del passadís (fig. 8.13).
Es tracta d’una característica poc evident, observable especialment en l’orientació de
la façana del palau Episcopal i, al llarg d’uns metres, en l’orientació de la façana de
l’arquebisbat.

Figura 8.13: Orientació del parcel·lari
actual respecte a la porta romana NO.
Amb línia discontinua, l’orientació teò-
rica del decumanus entre la porta NO
i la porta SE. Amb les fletxes s’indi-
quen les façanes que semblen adoptar
l’orientació de la desviació del passadís
septentrional (A. Ravotto).
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8.3.1.7 Els nivells superiors: proposta de reconstrucció

Per una proposta de reconstrucció de la porta es disposa de tres elements, a partir
dels quals desenvolupar hipòtesis: la planta gairebé completa, els gravats decimonònics
que representen, encara que molt transformada, la façana exterior, i, finalment, algunes
evidències en alçat, entre les quals són particularment significatives aquelles relatives al
pas central.

La porta es pot adscriure al tipus amb cavedium, que compta amb una sèrie de
paral·lels, sobretot en àmbit itàlic, als quals s’hi pot reconduir a l’hora d’integrar les
parts desaparegudes del monument.

La reconstrucció presentada en les fig. 8.14 i 8.15 s’ha elaborat, en gran part,
desenvolupant les estructures documentades de manera que puguin complir les funcions
requerides per l’adopció del model amb cavedium.

El propòsit de la restitució tridimensional, tanmateix, es limita a donar una idea
de les possibles proporcions volumètriques, sense poder decantar-se per una proposta
concreta. La diferència entre els dos models elaborats resideix, bàsicament, en la presència
o l’absència d’una cobertura de la cort. Es tracta, en realitat, d’una diferència a la qual
no s’ha d’atribuir massa pes, atès que ambdues propostes satisfan els mateixos criteris
funcionals. La presentació de dos models és, per tant, l’ocasió per presentar algunes
variants que es poden combinar en un o en l’altre, com és el cas de la galeria de la façana
exterior o de la perllongació de l’estructura aprofitant els pilars afegits a l’interior de la
ciutat (pilars C3, D3 i possible pilar B3), aquí presentada en la versió amb cavedium
obert i que, però, podrien contemplar-se també en l’altra.

A continuació es comenta el model tridimensional segons els diferents nivells de
reconstrucció que porten al resultat final, organitzats des dels més segurs als més hipotètics
i, contemporàniament, s’il·lustren, de manera discursiva, alguns punts que emergeixen
d’aquesta proposta gràfica.126

1) A la base del model estan les estructures documentades de manera arqueològica
i/o encara in situ, que ofereixen dues formes d’extrapolació. D’una banda, assumint que
la major part de la porta havia de tenir una forma simètrica respecte al voltant d’un eix
central (amb l’excepció de l’esmentada perllongació del passadís, que no s’ha restituït
en els dibuixos), la reconstrucció n’hipotetitza la presència també on aquestes no s’han
conservat, mitjançant una senzilla projecció especular. Les eventuals diferències entre les
dues meitats, que podrien haver existit, no semblen poder comprometre el volum general
de la porta.

2) En segon lloc, s’inclouen els elements dels quals, encara que no existeixi cap indici
concret, és necessari hipotetitzar l’existència perquè el model sigui funcional.

126Tanmateix, ha de quedar clar que no es vol donar una explicació exhaustiva de tots els detalls
implicats en la reconstrucció. Tal com s’ha subratllat en més ocasions, les evidències de partida sovint
donen lloc a més possibilitats interpretatives: resseguir en detall tota la ramificació d’hipòtesis rendiria
massa dispersiu el missatge a la base de la proposta de reconstrucció.
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Figura 8.14: Reconstrucció de la porta NO. Model A,
hipòtesi amb cavedium cobert (A. Ravotto).
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Figura 8.15: Reconstrucció de la porta NO. Model B,
hipòtesi amb cavedium a cel obert (A. Ravotto).
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És el cas, per exemple, de l’articulació de les voltes. Les evidències arqueològiques,
gràcies a la presència dels sortints en els pilars del pas central, permeten reconstruir amb
relativa seguretat només dues línies de dovelles, d’una grossor de 0,75 m cadascuna, que
s’obrien en la façana exterior de la cortina i en l’extremitat meridional de la cort interior.

En qualsevol dels dos models presentats - i en qualsevol reconstrucció que es presenti
- aquests arcs no són suficients per cobrir el conjunt sencer (model A) o per sostenir el
pas de ronda alineat amb la cortina i el que se situaria paral·lel al primer, cap a l’interior
de la ciutat (model B).

D’altra banda, el pany de mur conservat del cavedium no porta cap traça d’arrenca-
ments d’arcs entre els dos que – encara que per indicis indirectes – es poden reconstruir127

Existeixen, llavors, dos solucions.
- La primera, compatible només amb el model A, amb cavedium cobert, preveuria

l’ús d’una volta creuada, que recolzés només sobre els sortints conservats, de manera
anàloga al que s’observa, per exemple, a la porta Capuana d’Aquinum (fig. 8.17, 1-2).

- La segona, que des del punt de vista conceptual es podria aplicar a ambdós
models reconstructius proposats, consistiria en restituir l’arrencament de la volta, que
es desenvolupa únicament en la mateixa direcció que els arcs exteriors, a una cota
superior de la d’aquests últims (fig. 8.16). Una possibilitat seria, llavors, imaginar que
els arcs necessaris arrenquessin just per sobre de l’última filada conservada del mur
del cavedium.128 Es podria proposar, també, un arrencament més alt; tanmateix, la
primera proposta té l’avantatge que, aixecant l’arc a partir d’aquesta cota, el seu extradós
coincidiria amb la cota superior de la muralla, a la qual se situava el pas de ronda.

En el cas del model amb cavedium cobert, es tractaria d’una sèrie d’arcs que omplissin
l’espai entre els dos arcs més baixos (fig. 8.16a).

En el cas del model amb cavedium obert, s’han d’hipotetitzar només dos arcs su-
plementaris. Pel que fa al sector exterior de la porta, és de suposar que hauria tingut
un gruix anàleg a aquell de la cortina de muralla, de la qual constituïa la prolongació,
i, per tant, s’ha d’hipotetitzar la presència d’un arc alineat amb la façana interior de
la muralla, igual que l’arc que recolzava sobre els sortints del pas central ho estava
amb la façana exterior (fig. 8.16b). En canvi, pel que fa a l’extremitat meridional del
pas, l’arc suplementari recolzaria sobre els pilastres adossats al cavedium i arrencaria,
probablement, a la mateixa cota que els arcs que recolzen sobre els sortints de la cort.

En ambdós models, a més, el primer arc més al sud dels sortints alineats amb la
façana exterior no havia d’estar en contacte directe amb el primer, sinó que entre els
dos, seguint els paral·lels coneguts,129 havia d’existir un espai de 0,14 m que permetés

127La cota de l’arrencament dels arcs que recolzen sobre els sortints s’ha deduït, de manera indirecta, en
funció del fet que per sobre dels carreus conservats in situ en l’extremitat meridional de la cort (pilar
B2), la paret del cavedium apareix refeta, possiblement com a conseqüència de l’enderroc de l’arc. Vegeu
l’apartat 6.1.4.2.1.1.

128En el cas del model B, que només preveu una volta del mateix grossor que la cortina, es podria
proposar també un arrencament a partir d’una filada més avall: el fet que, de la filada superior, faltin els
carreus més septentrionals, es podria interpretar com la conseqüència de l’enderroc de l’arc.

129Es vegi per exemple Varène, 2002, p. 214.
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(a) Cavedium cobert (b) Cavedium obert

Figura 8.16: Reconstrucció de la porta NO. Vistes del l’arrencament dels arcs a cotes diferents
segons els dos models presentats (A. Ravotto).

el moviment vertical del reixat, de l’existència del qual, s’ha vist, queden indicis força
convincents.

La presència d’arcs paral·lels que arrenquen a cotes diferents no és, d’altra banda,
estranya a l’edilícia romana, tal com s’aprecia, per exemple, en l’esmentada porta Capuana
d’Aquinum, o, per citar un exemple local, encara que més antic (150-125 aC), en la porta
dels Socors de la segona fase de la muralla de Tarraco (fig. 8.17).130

En la reconstrucció, també, s’ha previst un nivell superior dels passadissos laterals.
Des del punt de vista estructural, la solució es veu justificada pel fet que, tal com s’ha
demostrat en les línies anteriors, la cota superior del cavedium assolia el pas de ronda de
la muralla: suposar que els passadissos tinguessin una alçària menor donaria lloc a un
volum atípic respecte als paral·lels itàlics. Els fonaments dels murs dels passadissos –
que assoleixen els 1,25 m de profunditat - semblen tenir potència suficient per suportar
una estructura que es desenvolupés en alçària. En la reconstrucció gràfica s’ha tingut
compte del fet que els fonaments dels murs dels passadissos són més consistents d’aquells
dels àmbits laterals, amb els quals, tanmateix, són solidaris. D’aquí que l’alçària del cos
de guàrdia meridional – el septentrional ja es veu limitat per la presència dels ramals de
l’aqüeducte – s’hagi representat més baix que el cos per sobre del passadís.

Sota el punt de vista conceptual, la presència d’un nivell de circulació per sobre
dels passadissos laterals permet introduir - encara que a nivell hipotètic en el cas de la
reconstrucció de la porta - un altre aspecte: el de la vigilància, a través de finestres, de
l’espai de la cort interior. Si bé aquest és un factor recurrent en els models itàlics de gran

130Per la porta dels Socors, Ruíz de Arbulo, 2007, p. 581. Per l’exemple del Laci, Pietrobono, 2003,
p. 178. En aquest segon cas, fins i tot el paral·lel podria llegir-se amb un sentit encara més específic
que una genèrica demostració de les possibilitats constructives que els enginyers romans tenien a llur
abast. Encara que sigui un tema controvertit, existeix la possibilitat que la disposició dels dos arcs estigui
relacionada amb la presència d’una cataracta, de la qual els viatgers decimonònics encara podien apreciar
les traces (Pietrobono, 2003, nota 29).
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Figura 8.17: Exemples de l’ús de l’arrencament d’arcs a diferents ni-
vells en portes romanes. 1- costat est de la porta Capuana d’Aquinum;
2- costat oest de la porta Capuana d’Aquinum; 3 - reconstrucció de
la porta dels Socors en Tarragona (Pietrobono, 2003; Ruíz de Arbulo,
2007, fig. 16)

envergadura - de fet, com es veurà més endavant, constitueix una part fonamental en la
funcionalitat de les portes amb cavedium - l’esmentada porta del Socors de Tarraco ens
en ofereix un exemple de proporcions més reduïdes i d’arquitectura menys elaborada (fig.
8.17, 3).

La cota d’aquest nivell, a més, ha de ser compatible amb aquella del pany de mur llis
del cavedium: és a dir, l’ampit de les finestres – que, ateses les reduïdes dimensions de la
porta, s’han de limitar a una per cada costat del cavedium – ha de situar-se, com mínim,
a l’alçària de l’última filada conservada de la paret de la cort central, a uns 6 metres del
nivell de circulació de terra.

Finalment, en el model B s’ha contemplat també la possible existència d’un nivell
de circulació que completés el recorregut al voltant del cavedium per la seva banda
meridional, que ja descorria, al llarg dels altres tres costats, pel pas de ronda i pels nivells
per sobre dels passadissos. Existeixen, de fet, restes arqueològiques en funció de les quals
pressuposar aquest hipotètic espai: els pilars documentats en el passadís septentrional
(pilars C3 i D3), que, en el cas d’haver existit també davant dels altres passos (es vegin
les consideracions a propòsit de l’existència d’un pilar B3, a pàg. 132), haurien permès,
juntament amb la filada d’arcs immediatament més al nord, sostenir una estructura
practicable. S’ha vist, de totes maneres, que aquesta interpretació de la prolongació del
passadís presenta molts punts a resoldre i, conseqüentment, una restitució dels nivells
superiors ha de ser contextualitzada amb molta prudència.

3) En el tercer grup d’elements restituïts troben cabuda aquells que, igual que els del
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grup anterior, per lògica haurien pogut existir. En aquest cas, però, les possibilitats i les
modalitats de llur inclusió en el model final són força variables, atès que no existeixen
vincules explícits amb les restes conservades.

Per exemple, el volum dels cossos corresponents als passadissos, amb una alçària
anàloga a la de la muralla, podrien haver previst un pis intermedi, entre l’inferior
documentat arqueològicament i el necessari per a la vigilància del cavedium. Aquest
nivell podria haver estat comunicat amb un hipotètic segon pis del cos quadrangular
meridional. Pel que fa l’àmbit quadrangular septentrional, la hipotètica existència d’un
pis superior ha de tenir en compte la presència dels arcs de l’aqüeducte, que passaven
per damunt de l’estructura. La distància entre el nivell de terra a l’exterior de l’àmbit,
tal com es dedueix de la cota de la llinda de la porta, i el límit superior representat per
la imposta dels arcs de l’aqüeducte, no permetria, possiblement, la superposició de dos
pisos.

També, en la reconstrucció, s’ha de contemplar la disposició dels accessos als diferents
àmbits que formarien el conjunt de la porta. És de suposar, per exemple, que els àmbits
laterals, atesa llur funció militar, no només estiguessin accessibles des de la planta baixa,
sinó també des del pas de ronda, mitjançant escales que comuniquessin aquest últim amb
el pis superior dels passadissos laterals.

S’han tractat, fins ara, els aspectes estructurals del monument, per tal de visualitzar-
ne el volum general. El model proposat, en realitat, s’hauria de completar amb tota la
sèrie d’elements arquitectònics decoratius que qualsevol porta romana tenia. L’enderroc,
l’any 1823, del “pont” que creuava el carrer del Bisbe131 i que ocultava, possiblement, part
de les estructures de la porta d’època romana, impedeix dur a terme una reconstrucció
de l’aspecte original de la façana. Les úniques fonts disponibles corresponen a una sèrie
de gravats que tenen com model un conegut dibuix d’A. Laborde (fig. 8.18).

Tal com es detalla a l’hora de descriure els elements sobreviscuts de la porta (apartat
6.1.1, fig. 6.2), en la perspectiva del gravat es reconeixen tres volums en successió: el
de les torres baix imperials, el de la cantonada de l’edifici que correspon a la casa de
l’Ardiaca i, finalment, el d’un tercer cos que correspondria a la línia de façana de la porta
romana. A aquest últim pla es podria adscriure, també, un gran edifici prismàtic, la
façana del qual recolza, possiblement, sobre les restes de la porta romana i assoleix una
notable alçària.

Les evidències atribuïbles al pla més a l’interior de la ciutat, a les cotes superiors,
queden en gran part emmascarades per una sèrie d’elements arquitectònics adossats. Es
reconeixen dos arcs sobreposats, que abasten tota la llargària de la porta, i un nivell
superior format per cinc obertures allargades, amb volta de mig punt, intercalades
amb petites pilastres adossades i precedides per una balustrada. Encara més amunt, la
façana està rematada per un pany de mur, en el qual la intersecció entre tres cornises
i la prolongació de les pilastres crea una superfície encaixonada. Tot aquest conjunt

131Mària i Serrano, Minguell i Font, 2009-2010, p. 66-67.
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arquitectònic va ser construït entre 1614 i 1690132 i no guarda cap relació amb la fase
romana. Tot i així, F. Pallarés es va demanar si les finestres allargades del nivell superior
no podien correspondre, emmascarant-les amb els estucs del renaixement, a una sèrie
d’obertures d’època romana, característiques d’un model desenvolupat en Itàlia a partir
del segle I aC.133

Es tractaria, en tot cas, d’una reminiscència molt general, comú al tractament que,
en època barroca, van rebre les portes urbanes,134 que no guardaria cap relació directa
amb eventuals arcuacions antigues. Segons la diferenciació dels volums esmentada més
amunt, i presentada amb més detall a la fig. 8.18, la façana del segle XVII es situava en
posició molt més avançada respecte a la línia de la muralla.

Figura 8.18: Detall de tres gravats decimonònics en els quals s’evi-
dència la superfície coincident amb la façana exterior de la porta alt
imperial. 1: Anònim (Arxiu Mas, D-733, D-773) 2, A. De Laborde
(Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2007, fig. 3) 3: F. Lemaitre
(Espada et al., 1995)

Les finestres delimitaven, pel costat a l’exterior de la ciutat, una galeria – d’almenys 2
m d’amplada - sostinguda pels grans arcs que s’adossaven tant a les torres baix imperials
com a la cantonada de l’edifici de la casa de l’Ardiaca. A jutjar pel tractament de
la perspectiva i del joc de llums i ombres del dibuix de Laborde, i tal com s’observa
en un dibuix posterior que, malgrat que impliqui una certa dosis idealització respecte
a l’original, manté un bon grau de fidelitat als volums reals,135 les arcuacions del pis
superior ni tan sol estaven en contacte amb la porta original.

Sembla difícil reconèixer, en els gravats antics, elements d’herència romana. L’únic
element arquitectònic que es situa amb seguretat en el pla vertical corresponent a la
porta romana, just per sobre de l’arc del pas central, està representat una obertura

132Mària i Serrano, Minguell i Font, 2012, p. 106 i nota 41.
133Pallarés, 1969, p. 22; Pallarés, 1975, p. 30. Per l’articulació arquitectònica de les galeries de les

portes en àmbit itàlic, es vegi Bonetto, 1998, p. 87-90.
134Mària i Serrano, Minguell i Font, 2012, p. 106 i nota 43.
135Es tracta de l’aquarel·la amb la qual Apel·les Mestres va representar, en 1879, l’ingrés a Barcelona

de don Quijote (Mària i Serrano, Minguell i Font, 2012, p. 105, fig. 13).
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de dimensions relativament grans (fig. 8.18). No es pot assegurar que l’obertura que
hi-apareix sigui, almenys a nivell projectual, antiga i, en el cas de ser-ho, tampoc es pot
saber si és el producte de la reforma baix imperial o ja pertanyeria a la fase originària.136

En el dibuix original (fig. 8.18, 2), la seva terminació superior sembla constituïda per
un arquitrau o per un arc molt rebaixat, tal com apareix, en efecte, en una còpia d’època
indeterminada, a mà de F. Lemaitre (fig. 8.18, 3),137

Només per apuntar una hipòtesi de treball que, en veritat, no recolza sobre indicis
de suficient consistència, val la pena recordar que, en àmbit itàlic, la porta de Perusia
anomenada “arc d’August” (fig. 8.19), així com, segons la reconstrucció proposada per
la bibliografia, la porta Brossana de Forum Iulii (fig. 8.20), adopten la solució d’una
única obertura per sobre de l’arc d’entrada.138 Les diferències cronològiques i estructurals
respecte a la porta NO,139 juntament amb la feblesa dels elements disponibles per la
reconstrucció de la façana de la porta barcelonina, impedeixen individuar-hi un paral·lel
mitjançant el qual sustentar una hipòtesi reconstructiva convincent.

De fet, atesa la falta d’elements sobreviscuts i la impossibilitat de treure conclusions
vàlides en funció dels gravats del segle XIX, la bibliografia no proposa cap reconstrucció
concreta dels nivells superiors de la porta (fig. 8.21).140

Si s’assumeix l’opinió segons la qual la porta NO hauria sigut la menys monumental del
conjunt de portes urbanes barcelonines, s’hauria d’atribuir al cos superior una decoració
força limitada. Per exemple, amb una sèrie de lesenes, com en una de les possibles
reconstruccions proposades per la porta de France a Nemausus, la monumentalitat de
la qual, amb una única obertura, és inferior a aquella d’altres portes conegudes en la
mateixa ciutat.141 Fins i tot es podria imaginar una coronació encara més reduïda, com
aquella de l’anomenat “arco di Riccardo” que s’obria en la muralla de Tergeste, construïda
després de l’any 33 aC, en època augustal. Es tracta d’una porta desproveïda de qualsevol
intent emfàtic, en el qual els elements decoratius aplicats – lesenes i capitells – estan
reduïts a la mínima expressió, i està rematada per un senzill cos delimitat per cornises

136Cal recordar, de totes maneres, que no hi ha indicis que les reformes del segle III hagin afectat el cos
de la porta, limitant-se - a gairebé tot el recinte, exceptuant el cas de la porta SE - a conformar un senzill
folre adossat: els paraments de les torres de flanqueig, per exemple, s’adossen als pilars de la porta, fins i
tot encaixant’s-hi lleugerament, sense modificar-ne l’estructura.

137A més dels gravats presentats aquí, es vegi també el dibuix de l’any 1803 de J. Moluliner, publicat a
Espada et al., 1995. Podria ser que el remat d’aquest finestral s’hagi adaptat al perfil de l’arc superior,
dels dos que es van adossar al conjunt, amb l’intradós del qual està alineat.

138Gros, 1996, p. 35; Bonetto, 1998, p. 99-100 i fig. 69.
139En ambdós casos es tracta de portes amb un únic accés. La cronologia del recinte de Perusia oscil·la

entre dos extrems molt allunyats, entre el s. VI i el s. I aC (Roncalli, 1989, p. 11-13; Fontaine, 1997, p.
129; Fontaine, 2008, p. 203). J. P. Adam data la porta a finals del segle II aC (Adam, 1988, p. 174), P.
Gros entre finals del segle II i començament del segle I aC (Gros, 1996, p. 35). La porta de Brossana
havia estat datada, en un primer moment, a la segona meitat del segle II dC o al començament del segle
III dC (Bonetto, 1998, p. 99); més recentment, a causa de la revisió interpretativa de tot el sistema
de defensa de Forum Iulii, la cronologia apareix més incerta, desplaçant-se, potser, cap al segle V dC
(Bonetto, Villa, 2004, p. 42).

140Granados, 1976a; Granados, 1984, p. 288; Mar, Garrido, Beltrán Caballero, 2012, p. 80, fig. 6.
141Varène, 2002.
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Figura 8.19: “Arc d’August” a Perusia
(Gros, 1996, fig. 15).

Figura 8.20: Reconstrucció de la porta
Brossana, a Forum Iulii (Bonetto, 1998,
fig. 69).

Figura 8.21: Reconstrucció de la façana exterior
de la porta NO (Mar, Garrido, Beltrán Caballero,
2012, fig. 6).



8.3. LES PORTES 253

motllurades. Encara que fos d’una sola obertura, estava col·locada a la sortida d’una de
les més importants artèries urbanes i no es pot considerar una simple poterna.142 Potser,
però, la mateixa concepció de la porta de Barcelona, triforada i proveïda d’estructures
accessòries, permet allunyar-se dels models decoratius extremadament senzills. Tenint en
compte - això sí - les dimensions petites del monument, es podria pensar, tal com havia
fet F. Pallarès, en un sòl ordre d’arcuacions, en lloc dels dos típics dels exemples més
imponents de portes monumentals.

En realitat, qualsevol combinació de les múltiples decoracions documentades en època
romana – arcuacions, lesenes, nínxols amb escultures... – hauria sigut possible, sempre i
quan hagués estat proporcionada a la reduïda superfície oferta per la façana. És molt
probable, a més, que també la façana cap a l’interior de la ciutat hagués estat aprofitada
com suport per la decoració arquitectònica, atès que, igual que l’exterior, la seva funció
de llindar li donava suficient visibilitat pública. El cas més emblemàtic, en aquest sentit,
està representat per la porta dei Leoni de Verona: la façana posterior, en la qual, ja des
d’època augustal, les obertures que s’obrien en les galeries superiors, alternades a lesenes,
dotaven la porta d’una sòbria monumentalitat, en època clàudia va ser reformada per
tal de donar-li, sense modificar l’estructura general de la porta, un aspecte molt més
elaborat, que fins i tot preveia una gran exedra, emmarcada entre columnes torsives,
destinada a acollir decoració escultòrica d’índole celebrativa.143

8.3.1.8 Significació de la porta NO

Deixant a banda els dos àmbits laterals, l’element que més influeix en la volumetria
del monument consisteix en la petita cort interior a travès de la qual descorria el pas per
a carruatges. El cas de Barcino es configura, en efecte, com un exemple en miniatura de
les portes monumentals que adoptaven un model de llarga tradició, compost per un espai
central que determinava la disposició dels ambients que l’envoltaven.144

A banda de proporcionar un suport per una major articulació volumètrica dels
monuments, la funció primigènia de la cort interior és de caràcter militar: en origen, tal
com demostren els exemples de Paestum i Cosa, havien de permetre tancar una part dels
assaltants en un espai on haurien sigut un objectiu fàcil per part dels defensors apostats

142Bonetto, 1998, p. 96.
143Bonetto, 1998, p. 98.
144De la tesi d’A. Barrière es poden treure algunes mesures que donen la idea de la diferencia entre el

cavedium de la porta de NO, amb una superfície de 19 m2, respecte als exemples itàlics i provincials:
la porta Palatina a Augusta Taurinorum, 136 m2; la “porta di Provenza”, a Albintimilium, 97,5 m2; la
“porta Pretoria” d’Augusta Praetoria, 92 m2; la “porta dei Leoni” a Verona, 88,5 m2; la porta Veronensis,
a Tridentum, 32 m2; les portes d’August i del Cadereau, a Nemausus, tenen respectivament una superfície
de 80 i 78 m2; la porta de Roquemaure, a Arausio, 77 m2 (Barrière, 2012, vol. 1, p. 550). A aquests
exemples es poden afegir el de la porta N d’Altinum, d’època augustal, d’aproximadament 61 m2 (mesura
calculada sobre la planta en Barrière, 2012, vol. 3, p. 204), el de la “porta Maggiore” de Ferentino, que
constitueix un dels primers exemples dotats de cort quadrangular, de finals del segle II aC, que assoleix
els 45,80 m2 de superfície (Gros, 1996, p. 31-32), i aquell de la “porta Capuana” d’Aquinum, monòfora,
de cronologia controvertida, de només 22 m2 (mesura calculada sobre la planta en Pietrobono, 2003, p.
168, fig. 1).
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en el pas de ronda de la porta.145

Un ulterior refinament d’aquesta tècnica de defensa s’assoleix en el cas dels cavedia
amb planta semi-circular, mitjançant la qual s’eliminava qualsevol angle de tir mort. El
fet que, després de l’exemple en la muralla d’Aquileia del segle II aC,146 el cavedium
circular continua adoptant-se en èpoques posteriors - en època tiberina a Tolosa,147 en
època Flavia a Aventicum,148 en el s. IV-V dC a Laumellum149 - semblaria demostrar
que els arquitectes romans no van perdre de vista, en la monumentalització de les portes,
les exigències funcionals.

Aquesta constatació no es refereix només als casos en els quals es va fer servir aquesta
planta, que derivava de l’arquitectura militar hel·lenística,150 sinó també en aquells, més
freqüents, on l’exemple quadrangular de tradició més genuïnament itàlica es porta, en
època tardo republicana o augustal, a les últimes conseqüències. Són molt significatives,
en aquest sentit, les conegudes restitucions axonomètriques de la porta dei Leoni de
Verona151 (fig. 8.22) o de la porta Palatina d’Augusta Taurinorum.152

Figura 8.22: Reconstrucció axonomè-
trica de la “porta dei Leoni” a Verona
(Bonetto, 1998, fig. 61).

Sota l’aspecte monumental dels conjunts, els cossos arquitectònics que els componen

145Gros, 1996, p. 32-34.
146Bonetto, 2005, p. 165.
147Labrousse, 1974.
148Rivet et al., 2000, p. 165-166.
149Bonetto, 1998, p. 103.
150Bonetto, 1998, p. 79.
151Gros, 1996, p. 38, fig. 19.
152Richmond, 1932.
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semblarien dibuixar una veritable instal·lació de guerra, amb les dues galeries superposades
que envoltaven la cort, perforades per nombroses finestres - que permetien un consistent
volum de tir de qualsevol angle - en contrast amb les façanes plenes del pis inferior, que
haurien conformat una ratonera pels eventuals assaltadors.153

Ara bé, en realitat aquests exemples se situen, cronològicament, en un període en
el qual la historiografia, des de fa temps, ha detectat una menor atenció, respecte a
l’època republicana i triumviral, als aspectes defensius en la construcció de les muralles.
Aquest canvi conceptual rauria en la favorable conjunció geopolítica instaurada amb la
pax augusta i, en les conclusions del present treball, es tornarà sobre l’argument. Per
tal d’intentar contextualitzar l’adopció d’un model militar - representat pel cavedium -
en una època en la qual la seva funció no era necessària, convé recordar l’opinió de I. A.
Richmond, que va tractar el tema de les corts interiors en estudiar les portes d’Augusta
Taurinorum i Hispellum.154 Segons l’autor, la funcionalitat de la cort interior - o del
semicercle en el cas del model de tradició hel·lenística - implica que la porta no disposi de
torres de flanqueig adossades a l’entrada, si no que aquestes han de situar-se en posició
més allunyada, al llarg de la cortina, de manera que “la entrada estigués dissenyada per
tal d’invitar amb la seva simplicitat”.155

La justificació que proposa Richmond, per si sola, no sembla massa convincent i,
probablement, sobreentén consideracions lligades al fet que l’angle de tir, des de les torres
de flanqueig cap al cavedium - que hauria de ser obert -, hauria sigut extremadament
limitat, quan no absolutament nul (tal com resulta, per exemple, de la fig. 8.22). Per tant,
la construcció de torres adossades a la porta hauria sigut innecessària pel que fa a aquest
aspecte de la defensa. La presència de les torres, llavors, seria més un símptoma d’una
pretesa de monumentalització que de reals exigències defensives. En efecte, l’afirmació de
l’historiador anglès troba justificació en l’evidència que les portes de les muralles de Cosa
i Paestum, on el principi de la cort interior revestia un paper fonamental en la defensa,
no estaven flanquejades per torres.156

Sorprèn, d’altra banda, que no es pugui pensar en les torres com a una defensa
afegida, dirigida, més que al cavedium, cap a l’exterior, ni que el cavedium, encara amb la
presència de les torres, no hagués pogut desenvolupar el seu paper, atès que les galeries
cobertes que l’envoltaven permetien disposar de múltiples angles de tir.

Segons Richmond, un altre efecte de la pèrdua de funcionalitat defensiva de la cort
interior es reconeix en la progressiva disminució de les seves dimensions - o, en tot cas, de

153Gros, 1996, p. 40.
154Richmond, 1932. Altres autors, en època més recent, han enfocat la qüestió de l’adopció del cavedium

en les portes augustals (es vegi, per exemple, Gros, 1996, p. 38-40); tanmateix, Richmond roman
l’únic autor que va intentar contextualitzar la perduració d’una característica defensiva en les portes
considerades més propagandístiques, segons les consideracions resumides, aquí, en les línies següents. En
particular, pel que fa al cas de Barcino, és particularment interessant el concepte d’una transició de la
funcionalitat defensiva a policial, explicitada per una reducció de les dimensions.

155Richmond, 1932, p. 61.
156Rebecchi, 1987, p.32-34; la porta Marina de Paestum preveu una torre circular al seu costat esquerre,

en una posició tal, però, que no té res a veure amb les torres de flanqueig d’època posterior.
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la seva profunditat - i en la desaparició de la cataracta exterior: el cavedium alt imperial,
més que finalitzat a atrapar els enemics, es centraria més en el control dels accessos a la
ciutat.157

Pel que fa a les restitucions en alçat de les portes romanes, els exemples paradigmàtics
se solen reconstruir amb un espai central a cel obert, això que és lògic si es considera que
la gran extensió de la cort interior hauria fet poc viable la presència d’un sostre. D’altra
banda, de la majoria dels exemples de cavedia, en realitat, només es coneix la planta, per
la qual cosa resulta difícil establir els límits entre els exemples amb cavedium cobert i els
amb cort oberta. La primera solució, en teoria, no implica necessàriament el rebuig d’una
funcionalitat militar, atès que l’espai central s’hauria pogut controlar, igual que en els
exemples més monumentals, des d’unes obertures al voltant del perímetre. Ja s’ha vist,
més amunt, que la porta dels Socors, a Tarraco, constitueix un exemple de porta amb
petit cavedium cobert, que es podia mantenir sota control des de dues finestres situades
en posició elevada.158

Amb aquestes premisses, abans d’interpretar la significació de la porta NO de Barcino,
convé comparar el model reconstructiu proposat amb la resta d’exemples, per tal de
veure en quina categoria, entre les que caracteritzen les portes monumentals d’estil itàlic,
es podria situar. Al marge de l’aparença formal, la característica més important de la
porta, en aquest sentit, és la seva dimensió reduïda (fig. 8.23, 8.24).

No obstant el fet que presenti una morfologia típica dels exemples més monumentals
i articulats del mon romà - tres obertures, cort interior i cossos de guàrdia - la porta de
Barcino se situa, des del punt de vista de les dimensions absolutes, a l’extrem més petit
en una sèrie que, per si sola, compren els exemples més reduïts respecte a la mitjana de
les portes monumentals: per exemple, la porta Veronensis de Tridentum o la porta de
Valentia (fig. 8.24, 14-15). Malauradament, per aquest tipus de portes, no es disposa de
reconstruccions de l’alçat. Un dels exemple més petits de porta per la qual la historiografia
proposa una reconstrucció anàloga a aquella dels exemples més monumentals de portes
amb cort interior és constituït per la porta d’Altinum que, tanmateix, presenta mides
mols superiors a l’exemple barceloní (fig. 8.24, 10; fig. 8.25) .

El cas de Barcelona, sense dubte, és singular. Estenent la comparació a un nivell
més general, des d’un punt de vista de dimensions absolutes, l’amplada del conjunt és
més pròxima a la de les portes monòfores (fig. 8.24, 10, 11, 17, 18), mentre que la
profunditat troba paral·lels només amb els exemples monumentals - i d’amplada molt

157Richmond, 1932, p. 62.
158Ruíz de Arbulo, 2007, p. 581. Altres portes amb cavedium cobert, en canvi, semblarien deixar

en segon pla els conceptes a la base dels models itàlics més importants. La bibliografia considera que
la porta Capuana d’Aquinum correspon al tipus amb cavedium (Pietrobono, 2003; Barrière, 2012, vol.
3, p. 210). De dimensions semblants a aquelles de la petita cort interior de Barcino, estava rematat
per una volta creuada, sense cap obertura de vigilància. En la reconstrucció de la “puerta del puente”
d’Augusta Emerita, el cavedium tampoc desenvolupa la seva funció principal (Álvarez Martínez, 2006;
Álvarez Martínez, 2007, p. 660-664): el fet que hagi estat restituït amb una coberta (això que es veu
justificat pel fet que, aparentment, els dos passos estan separats per un mur continu), juntament amb la
seva alçària reduïda, semblen excloure qualsevol possibilitat de vigilància directa del recorregut del pas.
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Figura 8.23: Comparació, a la mateixa escala (i a la mateixa escala de la fig. 8.24),
de les plantes d’algunes portes de muralles imperials (1: Gros, 1996, fig. 20; 2:
Gros, 1996, fig. 21; 3: Barrière, 2012, p. 204; 4: Wheeler, 1920, làm. s/n; 5:
Richmond, 1932, fig. 8; 6: Cavallaro, 1999, fig. 3; 7: Hellenkemper, 1983, fig. 13 8:
Wheeler, 1920, làm. s/n).
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Figura 8.24: Comparació, a la mateixa escala (i a la mateixa escala de la fig.
8.23), de les plantes de les portes de Barcino amb les d’algunes portes de muralles
imperials (9: Troy, 2005, fig. a p. 42; 10, 12, 14, 15: Barrière, 2012, vol. 3, p. 204;
11: Rebecchi, 1987, fig. 18; 13, 16: A. Ravotto; 17: A. Ravotto, a partir de Varène,
2002, fig. 6C; 18: Pietrobono, 2003, fig. 1).
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Figura 8.25: Reconstrucció axonomè-
trica de la porta d’Altinum (Bonetto,
1998, fig. 62).

superior - en el qual el cavedium ja no es pot definir com tal. En aquests últims casos, de
fet, l’espai al llarg del pas central constitueix una senzilla perllongació de l’arc d’entrada
que, tot i donar espessor i monumentalitat a la porta, només serveix de suport per
l’elaborat desenvolupament vertical del conjunt, com per exemple la porta St. André a
Augustodunum (fig. 8.23, 8).

Aquí rau el principal problema a l’hora d’interpretar la porta de Barcino: s’havia
projectat com una porta amb cavedium, imitant el model a petita escala i conservant una
funció, si no defensiva, almenys militar, segons l’evolució proposada per Richmond, o
s’havia projectat com una senzilla entrada monumental, on el volum només és el pretext
per transmetre una imatge “urbana” de l’assentament?

Les dimensions reduïdes de la porta fan que una mera comparació de les dimensions
absolutes, s’acaba de veure, no ofereixi indicis rellevants. Més indicatiu, en l’opinió de qui
escriu, és dur a terme una comparació entre les mides relatives dels monuments, assumint
que, a Barcino, el volum general de la porta havia estat projectat amb coherència amb
les dimensions mínimes de la ciutat. Calculant la relació entre amplada (amidada entre
els límits exteriors dels murs que definien els passos o el pas, en el cas de les portes
monòfores) i la profunditat de les portes, s’obtenen els resultats de la taula 8.1. Les
portes que més probabilitat tenen de poder-se interpretar com la herència més fidel del
model amb cavedium defensiu - encara que transformat, possiblement, en una eina de
control militar urbà - són aquelles que presenten una ràtio força baixa.

En aquest sentit, cal recordar que els exemples republicans, on, s’ha vist, el cavedium
revestia una veritable funció defensiva, tenien una planta tendent al quadrat (ràtio 1),
mentre que els exemples que, segons Richmond, ja no guardaven cap relació amb la
tradició primigènia, posseeixen una ràtio força alta. És, d’altra part, una constatació
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Ràtio amplada/profunditat
Porta Boiano, Saepinum 0,60
Altinum 0,98
Porta dei Leoni, Verona 1
Porta de la Marina, Paestum 1,01
Porta Venere, Hispellum 1,10
Porta Palatina, Augusta Taurinorum 1,14
Porta Pretoria, Augusta Praetoria 1,2
Porta NO, Barcino amb pilars adossats 1,24
Porta N, Colonia Claudia Ara Agrippinensium 1,29
Porta d’August, Nemausus 1,33
Tridentum 1,45
Porta Decumana, Augusta Praetoria 1,5
Porta No, Barcino, sense pilars adossats 1,54
Arc de Septimi Sever, Roma 2,10
Valentia 2,17
Porta S, Augusta Praetoria 2,75
Porta SE, Barcino 2,89
Porta de France, Nemausus (hauria pogut tenir cavedium: Varène 2002, p.207) 3,48
Porta Saint André, Augustodonum 4,66

Taula 8.1: Ràtio amplada/profunditat d’algunes portes romanes (A. Ravotto). La taula inclou,
a títol comparatiu, la ràtio d’un arc honorífic, atès que més endavant, en tornar sobre aquesta
problemàtica a propòsit de la porta NE, s’insistirà sobre les relacions entre arcs i portes urbanes.

acord amb el fet que les proporcions de les portes que només tenien una funció “honorífica”
eren limitades a les necessitats arquitectòniques de la façana, i per tant requerien un
menor espessor en proporció a la amplada; mentre que les portes que encara guardaven
reminiscències de la cort interior necessitaven un desenvolupament més articulat.

La porta NO de Barcino sembla situar-se, en la llista, entre el grup que preveu un
cavedium força definit. Els exemples més coneguts es poden dividir en dos tipus: en
un, com és el cas de la porta Pretoria d’Augusta Praetoria, de la porta septentrional
d’Altinum, o de la porta dei Leoni de Verona,159 tots els accessos (les dues obertures
geminades de Verona i Altinum, els tres passos d’Augusta Praetoria) travessen la cort
interior a cel obert, i la vigilància, des dels costats laterals, es du a terme des d’estructures
annexes; en l’altre, observable en la porta Palatina d’Augusta Taurinorum, en la porta
Pafia de la Colonia Claudia Ara Agrippinensium, i potser en la porta de Roquemaure a
Arausio160, els passadissos laterals estan coberts i sostenen les galeries des de les quals
el pas central es manté sota control. La porta de Barcino s’aproparia a aquest segon
model: encara que els àmbits laterals haurien pogut comunicar-se amb el pis superior
dels passadissos i participar en aquest sistema de vigilància – es troben en una situació
molt semblant als que flanquegen la porta Pretoria d’Augusta Praetoria – la cobertura
del passadís meridional, documentada en 1973, i la presència d’una paret contínua entre
aquest i el pas central, són prou significatius.

159Bonetto, 1998, p. 85, fig. 53; p. 92, fig. 61; p. 93, fig. 62.
160Rebecchi, 1987, p. 145 i fig. 24, p. 146 i fig. 26; Magdinier, Thollard, 1987, p. 80 i fig. 5.
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Des del punt de vista de les proporcions - les dimensions absolutes de la porta de
Barcelona, es recordi, constitueixen un cas singular - troba, almenys pel que fa a un
dels models reconstructius proposats, l’analogia més adient en la més tardana porta N
de la Colonia Claudia Ara Agrippinensium, de època clàudia.161 Si s’obvia l’elaborada
galeria per sobre del pas de ronda, relacionada estrictament, en l’exemple de la Germania
Inferior, amb la presència de les torres, les proporcions de la cort interior (fig. 8.26),
coberta, se semblen a les dels models presentats per Barcino.

La porta de la Colonia Claudia Ara Agrippinensium, igual que els exemples contem-
poranis a la porta NO, apareix dotada d’una sèrie d’elements arquitectònics decoratius
que es podrien contemplar també per la porta NO de Barcelona. Però, probablement,
l’objectiu principal de la porta NO no era de tipus propagandístic - que també havia de
ser implícit en l’adopció d’un model itàlic - sinó funcional.

A més de les proporcions relatives que, s’ha vist, permeten incloure la porta entre els
prototipus en els quals el cavedium encara jugava un paper fonamental en la forma del
conjunt, una sèrie d’indicis apuntaria al fet que la porta de Barcelona podria constituir
un dels exemples més aconseguits pel que fa a la nova funció - ja no defensiva, sinó de
“control de seguretat” - a la qual, segons Richmond, tendeixen les portes augustals.

En primer lloc, la presència dels dos passadissos laterals, coberts i incomunicats amb
el pas central, que haurien pogut sostenir un nivell de circulació superior, des del qual
vigilar els vianants. En segon lloc, la presència dels cossos de guàrdia, integrats en el
projecte de la porta ja des de la primera fase, també tendeixen a una funcionalitat efectiva
de control del pas cap a la ciutat. Finalment, la possible presència d’un doble sistema
de tancament: un reixat a l’exterior i, jutjant pels sortints en forma de “L” localitzats
a l’interior, també una segona tanca, possiblement de fusta, atès que no s’han detectat
ranures i sí, en canvi, uns encaixos que, en via hipotètica, es podrien reconduir a la
presència de pollegueres. D’aquesta manera, es respectava el principi bàsic que feia de
la cort un espai tancat: aplicant una tecnologia militar de llarga tradició en un context
més reduït, insuficient per atrapar enemics, s’obtenia un mecanisme semblant al de les
presons actuals, que permeten gestionar el tràfic aïllant els vianants, en cas de necessitat,
mitjançant tancaments hermètics. Si aquest era la finalitat principal de la porta, les
dimensions petites n’haurien fet un model encara més funcionals que el de les portes més
monumentals.

Assumit que, en la recerca dels models en que es van inspirar els arquitectes a
l’hora de construir la porta NO, el paral·lel amb els models itàlics no s’ha de recercar
en la coincidència de dimensions, sinó en l’esquema volumètric, a l’estat actual de la
investigació, la característica més destacada de la porta NO resideix en l’absència de
torres de flanqueig, força rara en el panorama de les portes urbanes a partir del segle II
aC fins a la baixa romanitat.

Els únics casos anàlegs semblarien registrar-se en la porta occidental d’Aquileia, del
segle II aC,162 la porta Maggiore de Ferentino, aproximadament de la mateixa cronolo-

161Hellenkemper, 1983, p. 23-25.
162Bonetto, 2005, p. 165-166. Malgrat les importants llacunes documentals, les torres semblarien
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(a) Maqueta reconstructiva, costat interior (Hellenkemper,
1983, fig. 14). Obviant les torres i la galeria superior, amb-
dós elements amb una marcada funció de representativitat,
que no sembla haver constituït una prioritat en el cas d’una
porta secundària com és la porta NO de Barcino, es noti
com el volum del cavedium, proporcionalment, recordi el
dels models presentats en aquest treball (fig. 8.14-8.15).

(b) Alçat exterior (Hellenkemper, 1983, fig. 15).

Figura 8.26: Porta nord de la Colonia Claudia Ara Agrippinensium.
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gia,163 la porta Capuana d’Aquinum, tradicionalment considerada d’època cesariana o
augustal i recentment objecte d’importants revisions interpretatives,164 l’augustal porta
est d’Urbs Salvia,165 i la més tardana porta número 7 de Rapidum, en la Mauritània
Cesariana, del segle II dC.166

Exceptuant el cas de la porta geminada d’Urbs Salvia, en la resta dels casos es tracta
de portes amb obertura única. Cal notar, a més, que la majoria dels exemples esmentats
presenten problemes interpretatius no indiferents, deguts a l’escassa conservació de les
restes. El cas de la porta Consular d’Hispellum, de tres obertures, podria ser el paral·lel
més adient, des del punt de vista cronològic i formal, amb la porta NO de Barcino; tot i
així, l’existència de les torres no es pot excloure.167

Des del punt de vista formal, les torres de flanqueig enriqueixen notablement la visió
en perspectiva d’una porta, i prescindir d’elles és, sota aquest aspecte, una clara renúncia
a qualsevol pretesa de monumentalitat. Mirant la qüestió des del punt de vista invers,
l’exemple d’Augusta Bagiennorum es pot fer servir per visualitzar les conseqüències més
extremes d’aquest plantejament. La ciutat piemontesa és sovint citada com a paradigma
de l’escassa prioritat que hauria tingut, en època augustal, la posada en pràctica d’una
arquitectura poliorcètica, atès que, tot essent dotada de torres i portes, els llenços de
muralla entre aquests elements mai es van a arribar a construir: no obstant això, les
portes, que constituïen llavors una mena d’arcs de triomf, estaven flanquejades per
torres.168

L’aparent absència de torres en l’exemple barceloní s’interpreta, normalment, amb el
seu paper secundari en el conjunt dels accessos a la ciutat. Respecte a la porta del mar, i
també respecte a les dues portes a través de les quals descorria el tràfic de la via Augusta,
hauria tingut, per tant, menys pretensions monumentals i hauria pogut prescindir dels
elements accessoris.

Es tracta, amb les dades disponibles, d’una interpretació acceptable. S’ha vist, més
amunt, que la porta NO estava caracteritzada per un marcada funcionalitat del cavedium
i que les torres, en aquest sentit, no haurien afegit res de notable.

Tot i així, estranya una mica que els constructors renunciessin a un element que
hauria satisfet completament la correspondència amb els models itàlics. Per tal de
contextualitzar correctament la porta NO, per tant, s’han de resoldre un parell de
preguntes: podrien haver existit altres raons, a més d’una economia d’esforç justificada
per una menor importància representativa del monument, per les quals els constructors
haurien prescindit de les torres? I, en segon lloc, hauria previst, el projecte, alguna
solució alternativa per suplir a la falta d’uns elements que haurien completat el model
itàlic al qual, aparentment, s’inspirava?

substituïdes per dos petits cossos avançats, d’interpretació incerta.
163Gros, 1996, p. 31-32.
164Pietrobono, 2003.
165Delplace, 1993, p. 265-266.
166Barrière, 2012, vol. 3, p. 224.
167Rebecchi, 1987, p. 138, fig. 12.
168Rebecchi, 1987, p. 133.
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Pel que fa a la primera pregunta, la resposta més immediata – l’única, de fet, que es pot
plantejar amb les dades a la mà – apuntaria al fet que la presència de l’aqüeducte169 hauria
desaconsellat la construcció d’una torre al costat septentrional de la porta urbana. Aquest
raonament condueix a dues ulteriors consideracions: en primer lloc, se’n deduiria que la
construcció de l’aqüeducte, encara que no es vagi dur a terme abans de la meitat del segle
I dC,170 s’hauria projectat juntament amb la muralla, això que és, de fet, un plantejament
lògic. I, secundàriament, s’haurà d’assumir que la localització de l’aqüeducte just en
aquest indret va respondre a exigències prioritàries, que no haurien permès desplaçar-ho
d’alguns metres cap a NE. Individualitzar aquestes hipotètiques exigències, d’altra banda,
no és fàcil. Un gran fossat documentat en l’actual plaça de la Catedral (ja descrit a
l’apartat 7.1.3.1) el límit del qual arriba just arran de l’alineació dels pilars de l’aqüeducte,
hauria pogut constituir un element vinculant. El retall, segurament d’època fundacional,
semblaria ser anterior a l’estructura en alçat i, per tant, podria haver-ne condicionat
l’emplaçament. Estranya, malgrat això, que els arquitectes preferissin sacrificar una part
important de la porta en funció d’un fossat que – tot i les dimensions notables i la seva
importància en la recollida d’aigües brutes - no deixa de ser un simple retall en el terreny,
i per tant fàcilment modificable.

Sembla, tal com s’havia anticipat, que aquesta explicació no estigui suficientment
“lligada” per substituir la hipòtesi segons la qual la falta de torres es deu a una genèrica
economia d’esforç.

Assumida, per qualsevol raó, la falta d’elements funcionals al model de porta adoptat,
la segona pregunta que s’ha plantejat - si s’havia suplert a la manca d’autèntiques torres
- és, d’alguna manera, independent de la primera. En aquest cas, també, la resposta
més immediata, segons la qual els cossos laterals haurien pogut desenvolupar la funció
de torres, té validesa només fins a un cert punt. Segurament, van complir, almenys,
una de les funcions de les torres, és a dir, l’allotjament dels efectius en la planta baixa.
Considerar, però, que podien correspondre a veritables torres de flanqueig, amb un
desenvolupament vertical notable, sembla poc probable. En primer lloc, constituiria una
anomalia en el conjunt de les fortificacions urbanes, on les torres de flanqueig, en gairebé
tots els casos, estan projectades cap a l’exterior.171

En aquest sentit, val la pena notar que, si són escassos els paral·lels amb les portes

169A propòsit de la recent teoria, segons la qual els dos ramals que entren en la ciutat a la alçada
de la porta NO constituirien el desdoblament d’una única captació, en lloc que correspondre a sengles
aqüeductes, es vegi l’apartat 7.1.1, on es descriuen les evidències en relació a la muralla.

170Es tracta, tanmateix, d’una datació aproximada. Es vegi, al respecte, C. Miró i Alaix, 2010, p. 154 i,
en aquest mateix treball, les consideracions expressades a partir de pàg. 174.

171L’únic exemple en el qual les torres es situen a l’interior de la cortina, el de la “porta romana” d’Ostia,
construïda entre els anys 80 i 30 aC i reformada en el segle I dC, segueix un model no té res en comú
amb el que es va adoptar en Barcino. Per estar l’entrada en posició ererada respecte a la línia de la
muralla, els bastions de flanqueig, alineats amb aquesta última, resulten projectades cap a l’exterior
respecte a l’accés (Barrière, 2012, vol. 3, fig. a p. 203). D’altra banda, alguns punts de la planimetria de
Iulia Concordia, elaborada sobretot en funció d’excavacions del segle XIX (Trevisanato, 1999, p. 31-36),
podrien suggerir l’existència de torres de flanqueig – en el cas de les portes monófores que s’obren cap als
cardines menors - a l’interior de la ciutat.
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urbanes, és relativament freqüent que els campaments militars protegissin les entrades
amb bastions de flanqueig localitzats a l’interior de la cortina (fig. 8.27, fig. 8.28).
Podria ser un ulterior símptoma del fet que, en el projecte de la porta NO, havent-se
deixat a banda qualsevol pretensió monumental, s’haguessin adaptat conceptes d’origen
estrictament militar.

Figura 8.27: Maqueta reconstructiva de l’accés al
campament augustal d’Haltern (Morillo Cerdán,
2010, fig. 4).

Figura 8.28: Maqueta reconstructiva del campa-
ment de Wiesbaden (Adam, 1996, p. 24).

De totes maneres, en el cas de l’àmbit septentrional, l’aqüeducte hauria continuat
representant un problema, atès que, segons la reconstrucció proposada, hauria impedit
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que el cos de guàrdia es desenvolupés en alçària. Encara que res impedeixi que el cos
de guàrdia meridional assolís una alçària major que la muralla, des del punt de vista
del conjunt el resultat seria una porta asimètrica, allunyada, una vegada més, dels
prototips. No seria, certament, una raó definitiva per rebutjar aquesta possibilitat, atès
que en el món romà es documenten solucions força particulars per resoldre situacions
específiques,172 però la correspondència amb paral·lels documentats constitueix, a l’estat
de la recerca, l’única garantia per tal de què la reconstrucció sigui versemblant.

Per tal d’exhaurir les possibilitats interpretatives, en aquest apartat es pot assenyalar
l’existència d’un mur, documentat a les cotes inferiors del rebliment de la torre baix
imperial adossada al costat SO de la porta,173 que, encara que probablement no està
relacionat amb la problemàtica que s’està tractant, mereix un esment per la seva localit-
zació topogràfica. L’estructura es va observar només de manera parcial, atès que una
extremitat no es va alliberar de l’opus caementicium que l’englobava: es va documentar
una filada de carreus treballats, que en constituïen la fonamentació, així com, on aquests
faltaven, la rasa que els havia allotjat (planta 21). La porció de mur excavada tenia
planta en forma de “L”: el tram més llarg, alineat amb el parament exterior de la muralla
baix imperial, es desenvolupava paral·lelament a la cortina alt imperial, mentre que el
tram més curt girava cap a SE fina a recolzar, en origen, contra el pilar extern de la
porta urbana.174

La localització de l’estructura obliga a avaluar, encara que sigui per descartar-la, la
possibilitat de relacionar-la amb la porta augustal, considerant-la una extensió de l’àmbit
quadrangular a l’exterior de la muralla. Si bé, d’aquesta manera, la planta del conjunt
tindria una reminiscència, molt general, amb aquelles de portes dotades de torres, una
sèrie de factors tendeixen a invalidar la hipòtesi. No sembla probable que l’estructura, per
si sola, delimités una torre, atès que la seva projecció a l’exterior, de només un parell de
metres, seria massa reduïda. D’altra banda, la seva connexió amb el cos quadrangular a
l’interior de la ciutat es veu impossibilitada, almenys a les cotes inferiors, per la presència
de la muralla mateixa. Encara que hauria sigut possible, en teoria, una comunicació entre
les dues estructures a les cotes més altes, una disposició d’aquest tipus aniria en contra de
tots els criteris constructius adoptats en la resta de fortificacions d’època romana. Com
es veurà a l’hora de comentar les evidències relatives a la fortificació tardana, el fet que
l’estructura sembli una prolongació del parament de la muralla del segle III dC suggereix
relacionar-la amb la construcció d’aquesta última, potser en forma de projecte preliminar
– que no hauria previst la construcció d’una torre – que no es va arribar a dur a terme.

172A títol d’exemple extrem, es pot recordar la “porta de Sevilla” de la muralla de Carmo, evolucionada
a partir d’un bastió d’època púnica, on els arquitectes d’època augustal van disposar els volums dels
elements constitutius – entre els quals consta fins i tot un temple - d’una manera realment singular (Gros,
1996, p. 46; Schattner, 2005).

173A vegades identificada com a torre 76, en aquest treball es prefereix, tal com s’ha explicat a l’apartat
1.2.4, individualitzar-la amb la sigla XV/6.

174Granados, 1980, p. 263-264.
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8.3.2 La porta SE
La porta sud-est, que garantia l’accés a la ciutat per la façana marítima, és la que

ha estat objecte de més intervencions arqueològiques, que a llur torn van seguir a una
ja llarga tradició d’estudis erudits. Ja s’ha esmentat que, fins als anys ’90 del segle XX,
es pensava que es tractés d’una porta gèmina, en funció de la troballa, al segle XIX,
d’un arc englobat en una torre del recinte baix imperial que es creia part de l’estructura
d’entrada alt imperial (es vegi pàg. 81, dins el capítol 4). Malgrat algunes veus en contra
d’aquesta identificació, que subratllaven com la reconstrucció tradicional plantejava unes
incongruències topogràfiques,175 no va ser fins a època recent què, gràcies a les dades
procedents d’una excavació del 2004,176 els indicis arqueològics van permetre delinear
una nova i més encertada interpretació del conjunt i de la seva evolució al llarg de l’època
romana.177

Pel que fa a la reconstrucció de la fase primigènia de la porta, la majoria de les
dades procedeixen de les intervencions dutes a terme entre els anys 1990 i 1991. Encara
que part de la informació obtinguda en aquesta ocasió va transcendir esporàdicament
en algunes publicacions de diferent calat,178 només en època molt recent les dades van
gaudir d’una presentació professional, en elaborar-se una “memòria conjunta” d’una sèrie
d’intervencions en aquest mateix sector.179

La divulgació de les dades originals, si d’una banda permet solucionar uns quants
punts cabdals pel que fa als aspectes formals de l’obra conservada, de l’altra introdueix
noves problemàtiques, d’ordre estratigràfic, als quals cal dirigir una atenció especial.
Segons pensaven els arqueòlegs de l’època, existeixen indicis, encara que extremadament
minsos, que atribuirien les restes actualment visibles a una època posterior a la fundació
de la ciutat i, per tant, posterior a la resta de la muralla coneguda.180 En el decurs del
present treball, en inventariar part del material arqueològic procedent de l’excavació, no
s’han pogut confirmar els indicis apuntats pels arqueòlegs, però se n’han documentat
altres - descrits dins els apartats 6.3.2.2 i 6.3.2.3 - que tendeixen cap a la mateixa
interpretació, detallada més avall, a l’apartat 8.3.2.3.

Encara que la tradició d’estudis al voltant de la muralla demostri que no és prudent
acceptar hipòtesis trencadores sense un llarg període de “quarantena conceptual”, en el
futur caldrà, de totes maneres i en l’interès d’una recerca constructiva, avaluar aquesta
nova línia de treball.

A la llum de les dades recollides, la primera porta de la qual es té constància consistia
molt probablement en una estructura triforada, dotada de torres de flanqueig amb planta
circular. Les esmentades excavacions dels anys 1990 i 1991 van poder documentar amb

175Balil, 1973, p. 376; Puig i Verdaguer, 1999.
176Hernández Gasch, 2006a; Hernández Gasch, 2006b; Hernández-Gasch, 2008.
177Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2007, p. 612-613.
178García Biosca, Feliu, s/a; Granados, 1993a.
179Gea, Hernández, 2012.
180Gea, Hernández, 2012, p. 57 i nota 54. Es vegi també la nota 185
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gran detall el sector septentrional, en el qual queden inclosos una torre, un passadís
lateral i, possiblement, l’arrencament de l’arc central (planta 15, seccions 9-12, alçats
19-20).

La tècnica constructiva feia ús de l’opus quadratum per les estructures portants, com
els pilars que suportaven els brancals de les obertures i els arcs, pel cos inferior de la
torre. L’opus vittatum es va usar extensivament en els cossos superiors de la torre i per
sobre dels arcs d’entrada, almenys en la cara interior de la façana. Pel que fa a la cara
exterior, on s’aprecia l’ús de grans carreus fins a una cota més alta (fig. 8.29), no s’exclou
que l’aparell pugui haver sofert reconstruccions respecte a la fase original. Pel que fa
als murs del passadís, per sobre dels fonaments se’n conserva només una filada en opus
quadratum: jutjant per unes escadusseres restes documentades és possible, però, que per
sobre d’aquesta filada, la resta de l’alçat estigués construït en aparell petit, reproposant,
d’aquesta manera, una disposició constructiva semblant a la de la porta NO.

Figura 8.29: Restes de l’exterior de la porta de SE visibles
des del carrer Regomir (foto A. Ravotto).
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8.3.2.1 Els passos d’accés a la ciutat

El pas central feia uns 5,32 m de llum, i estava rematat per un arc de dovelles,
enderrocat en 1862, del qual, avui, s’aprecia l’arrencament des del pilar septentrional.
Les dovelles que queden in situ van ser repicades per tal d’eliminar-ne la projecció cap al
carrer del Regomir. Havent-se perdut, per tant l’intradós de la porció d’arc sobreviscuda,
i essent el seu extradós lleugerament irregular degut al fet que enllaça amb el parament
de la façana, no és possible reconstruir-ne l’amplada i l’alçària originals. Tot i així, els
investigadors solen aproximar la seva amplada a la de l’actual carrer del Regomir, atès
que aquest ressegueix l’orientació del decumanus maximus.181

Els passadissos laterals feien uns 2,10 m d’amplada; des de l’extraradi, s’accedia a
llur interior mitjançant una porta emmarcada en pilastres amb planta en forma de “L”,
que determinaven una llum de 1,30 m d’amplada. Aquests últims estaven coronats per
un arc l’intradós del qual, des del nivell de circulació, feia 2,20 m d’alçària màxima.
Una obertura igual que aquesta, de la qual queden només els basaments dels pilars en
el passadís septentrional, havia de permetre la sortida dels vianants cap a l’interior de
la ciutat. Els passadissos, a més, estaven comunicats amb el pas central mitjançant
obertures de 0,88 m d’amplada, coronades, possiblement, per arcs de mig punt que
recolzaven sobre pilastres (planta 15, secció 12).

El fet que, tal com havia notat A. Balil, en una representació de la porta abans del
seu enderroc (fig. 9.69), la galeria per sobre dels passos tingui tres pisos,182 es podria
relacionar amb un acreixement posterior, d’època baix imperial (pàg. 404, dins l’apartat
9.4.4).

8.3.2.2 Les torres

Les torres recolzaven sobre un basament circular de 7,30 m de diàmetres: per damunt
d’aquest, el cos de la torre, subdividit en més pisos, s’anava restringint. L’inferior,
construït en opus quadratum, feia uns 6,90 m de diàmetre exterior; contingut entre parets
d’un metre de grossor, és possible que preveiés un espai de circulació interior, tal com ha
hipotetitzat la bibliografia.183 Tot i així, avui, la presència de les estructures de la capella
de Sant Cristòfol, que es va construir dintre de la torre romana, impedeix apreciar-ne els
detalls.

Per sobre d’aquest primer pis, les torres estaven dotades d’almenys dues habitacions
superposades, construïdes en opus vittatum. Un petit fragment d’aquestes estructures es
va documentar, l’any 2009, dintre de l’actual Pati d’en Llimona, a l’alçària de 8 m per
sobre del nivell de circulació d’època romana (fig. 8.30).

A causa de la inaccessibilitat de l’estructura, que es pot observar només des d’una

181Així, per exemple, en Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2007, fig. 31, o en Gea, Hernández, 2012, p.
58.

182Balil, 1961, p. 78 i nota 21. L’autor també nota que l’arc que es representa en el dibuix sembla haver
estat “recortado y realzado”.

183Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2007, p. 613.
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Figura 8.30: Restes del pis superior de la torre alt imperial
(Cabañas Anguita, Nadal i Roma, 2012, foto 9).

escala integrada en el muntatge museístic, no es pot calcular el seu diàmetre. Tot i així,
la impressió que s’obté d’una avaluació general del conjunt monumental és que l’espai
habitable és més reduït del que disposaria el pis a nivell de terra.

8.3.2.3 La cronologia

Una vegada més, la utilitat de les dades es veu minvada per raons alienes al context
arqueològic: en aquest cas, el fet que els resultats de les excavacions no s’hagin divulgat en
el seu moment té, inevitablement, repercussions sobre la reelaboració de la documentació
de camp duta a terme en temps recents,184 que presenta llacunes on les notes originals es
varen perdre.

Entre els sectors, però, pels quals es disposa d’estratigrafia fiable, consta el mur
occidental del passadís per a vianants, format per dos curts trams en obra, entre els quals
s’obria un arc que comunicava el passadís amb el pas central (apartat 6.3.2.2). Per sota
del nivell d’ús, la fonamentació estava composta per un abocament d’opus caementicium
que sostenia els pilars i corria també al llarg de la llinda de l’obertura. La rasa de
fonamentació es va acabar d’omplir amb un nivell de terra, que va restituir un escadusser
material moble, entre el qual una forma de ceràmica de cuina africana Ostia III, 332,
datada a partir del 70 dC, estableix el terminus post quem (làm. IV,1).

Pel que fa a la primera pavimentació documentada per sobre d’aquest estrat (apartat
6.3.2.3), el material comprèn, a més d’un altre fragment de la forma ja esmentada (làm.
IV,4), una cassola Lamboglia 10A, datada a partir del començament del segle II dC (làm.
IV,3).

184Gea, Hernández, 2012.
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El conjunt de material procedent dels dos estrats és força homogeni i, en efecte, ben
podria representar un horitzó del començament del segle II dC. Llur formació respon a
una dinàmica ben coneguda, gairebé “de manual”, segons la qual l’ompliment de la rasa
i la posterior pavimentació s’haurien dut a terme en temps molt breus, fins i tot com a
resultat de la mateixa acció constructiva. En efecte, en ambdós estrats s’han conservat
sengles fragments d’una tapadora que, amb tota probabilitat, pertanyerien a la mateixa
peça (làm. IV,2).

Ara bé, l’acceptació d’aquestes dades portaria a conseqüències d’una certa transcen-
dència i, per tant, s’han d’analitzar en detall. Cal, en primer lloc, avaluar la versemblança
de les dades des del punt de vista arqueològic. Pot sorgir la sospita, per exemple, que la
presència d’aquests materials es degui a un error metodològic en el decurs de l’excavació,
o a algun error de registre degut al fet que les dades procedents de la intervenció no van
ser homologades en una memòria científica final.

En contra d’aquesta possibilitat, però, sembla anar l’esmentada “coherència” cronolò-
gica entre les peces - no es detecta cap intrusió ni incongruència dins el conjunt de material
- que adquireix encara més significat si es considera en relació a una dinàmica de deposició
molt versemblant (i reforçada pel fet que una mateixa peça va acabar fragmentada en
ambdós estrats). A més, s’ha esmentat que els excavadors havien proposat, als informes
preliminars, una datació avançada de la porta en funció d’altres dades que, tot i no
haver-se pogut comprovar en aquesta ocasió, semblarien reforçar el quadre que emergeix
dels materials inventariats.185

Pot ser que una revisió integral dels materials arqueològics aporti més llum sobre
aquest aspecte. De moment, convé considerar l’estratigrafia com digna de confiança. Una
vegada assumida la presència d’aquests nivells, i per tant d’uns elements estructurals
atribuïbles a una cronologia més tardana de la fundacional, es pot raonar sobre l’abast i
el significat d’aquesta evidència. Es pot plantejar si no es tractés, per exemple, d’una
reforma, més que una reconstrucció radical, de la precedent porta augustal. Seria, de
totes formes, una reforma molt consistent, atès que la torre de flanqueig NE està enllaçada
amb els carreus del brancal de la portella SE del passadís septentrional. Per tant, o la
reforma hauria afectat només el mur meridional del passadís, amb el qual es relaciona
l’estratigrafia comentada més amunt, o la construcció de la porta sencera - torre inclosa -
s’ha de desplaçar de més d’un segle. Encara en el primer cas, de totes maneres, com que
el mur meridional del passadís constituïa un dels suports estructurals del conjunt, la seva
reforma hauria implicat la refacció de tota la part superior del monument.

185Gea, Hernández, 2012, p. 57 i nota 54. Es tractaria d’un fragment de TSA A de la forma Lamboglia
3A, datada a partir de la meitat del segle II dC, “associat clarament” al pilar NO del mur meridional del
passadís, identificat per la UE 236. En l’inventari d’excavació, aquesta forma consta, en efecte, englobada
en una UE identificada amb el número 236 que, però, conté un centenars de fragments ceràmics, això que
sembla una incongruència per una UE referida a una estructura en lloc que a un estrat.
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8.3.2.4 Significació de la porta SE

De la mateixa manera en què s’ha procedit per la porta NO, en contextualitzar la
porta SE convé tenir en compte dos plantejaments complementaris: d’una banda, és
possible interpretar-la dins del seu marc local, en relació al que es coneix de la primera
muralla de Barcino, centrant-se en els aspectes - estructurals i estètics - que defineixen el
seu paper en el conjunt del recinte; de l’altra, es pot complementar el significat d’aquest
paper amb els d’altres exemples de la mateixa època per tal de matisar-lo en funció de
tendències culturals de més ampli abast.

Ara bé, els problemes cronològics als quals s’ha fet referència més amunt compliquen
el segon tipus de contextualització. En primer lloc, perquè la nova datació de la porta,
encara que sembli obligar, en aquest moment, a buscar un marc interpretatiu força
tardà, encara ha de ser confirmada per més dades, que proporcionaran, amb sort, noves
intervencions arqueològiques. Secundàriament, encara assumint la nova cronologia, perquè
els exemples de portes urbanes del segle II dC no són gaire freqüents, sobretot en relació
als de l’època augustal, i, des del punt de vista formal, és força difícil trobar paral·lels
adients.

En aquest sentit, de totes maneres, es té la sospita que aquests paral·lels es poden
recercar tant entre els exemples contemporanis a la reforma, com en l’època augustal,
hipotetitzant, en aquest segon cas, que les obres del segle II dC respectessin un planteja-
ment estructural decidit en època fundacional. Encara que, més amunt, s’ha fet notar
que les obres que van afectar el passadís al segle II dC haurien tingut conseqüències
importants sobre la resta del conjunt, no sabem en quina mesura van afectar l’esquema
original. Per exemple, la “porta romana” d’Ostia, que va ser objecte d’una refacció a
final del segle I dC, va mantenir l’anterior planta d’època sillana.186

De totes formes, no obstant el fet que els paral·lels entre les portes romanes, en
quant que expressió més personal de la política constructiva de cada ciutat i de cada
arquitecte, no ofereixin una correspondència exacta - ni amb els models augustals ni
amb els més tardans -, a la porta de SE semblen reconèixer-se, a nivell d’esquema, els
clàssics prototips itàlics. El fet que les façanes d’aquests monuments presentin, malgrat
les diferències en els detalls decoratius, un desenvolupament força estandarditzat, ha
permès, recentment, proposar-ne una reconstrucció versemblant, segons la qual la porta
hauria previst, per sobre de la part conservada, una galeria d’arcs i algunes particions
arquitectòniques menors (fig. 8.31).187

Encara que els autors d’aquesta hipòtesi estiguessin pensant en una cronologia au-
gustal, el resultat de la reconstrucció podria pertànyer a qualsevol moment de l’època
imperial. Els límits cronològics, en aquest sentit, no semblen massa vinculants. L’exem-
ple més monumental de les portes urbanes del segle II dC, la porta Nigra d’Augusta
Treverorum (fig. 8.24, 9),188 insisteix sobre models fixats en època augustal, com per

186Barrière, 2012, p. 541.
187Mar, Garrido, Beltrán Caballero, 2012, p. 79.
188Mertens, 1983, p. 42.
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Figura 8.31: Reconstrucció hipotètica de la porta SE (Mar,
Garrido, Beltrán Caballero, 2012, fig. 5).

exemple el de la porta Palatina d’Augusta Taurinorum, amb la presència d’una cort
interior, galeries superiors i torres de flanqueig (fig. 8.32).

Figura 8.32: Pervivència dels mateixos models al llarg de
l’Alt Imperi. Comparació entre les façanes de la porta Pala-
tina d’Augusta Taurinorum, d’època augustal, i de la porta
Nigra d’Augusta Treverorum, del segle II dC (Esselborn,
Company, 1928-1929, fig. 35, detall).

Tot i que, pel que fa a l’exemple barceloní, la porta Nigra no constitueix un paral·lel
vàlid - és gemina, amb torres “a taló”, i de dimensions molt més grans que la porta SE
de Barcino - és un clar exemple del fet que les tendències anteriors encara estaven en ús.

Abans d’examinar el significat de la porta dins del context de la muralla local, a
continuació es du a terme una comparació formal amb altres exemples coneguts, des del
punt de vista de l’articulació de la façana, de la morfologia i disposició de les torres i del
desenvolupament volumètric del conjunt.
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La façana, s’ha vist, es pot posar en relació amb els més comuns prototips itàlics
d’època augustal, com per exemple les portes de Fanum, Hispellum i Augusta Praetoria,
sovint esmentats per la bibliografia.189 Pel que fa als exemples més tardans, la majoria
de les portes del segle II dC - de les quals a vegades ens escapen els detalls de l’alçat - es
configuren com obertures amb dos o quatre passos.190 La única porta urbana triforada
segons el model clàssic està representada per la porta NE de Volubilis, datada, com la
muralla, a la segona meitat de la centúria.191

Pel que fa a la morfologia de les torres, que projecten llur circumferència a ambdós
costats de la cortina defensiva, no sembla constar entre les més utilitzades, a la península
Itàlica o a la resta de l’Imperi, ni en època augustal ni, en general, al llarg de l’Alt Imperi.

Cal tenir present, de fet, que les torres de flanqueig de les portes urbanes, sovint, es
diferencien de la resta de torres que defensen la cortina pròpiament dita, en el qual cas
les torres circulars són relativament freqüents.192 En l’àmbit itàlic, les torres de flanqueig
de les portes que corresponen a un model semblant al de la porta SE solen ser de planta
poligonal o, minoritàriament, de planta quadrangular i semicircular.193 La bibliografia
no estableix lligams entre la forma de la porta i el tipus de torres, però sembla que les
torres circulars es documenten sovint, especialment en època republicana, associades a
portes d’altres tipus, com és el cas de la “porta Marittima” de Paestum, constituïda per
un cavedium oblic respecte al traçat de la muralla,194 de la porta septentrional d’Aquileia,
que es conforma com un cos sortint de la muralla amb cavedium circular,195 o, també, de
la “porta di Provenza”, a Albintimilium, construïda entre el 70 i el 50 aC, configurada
com una porta “scea” de tradició oriental.196

Malgrat el fet que no representen la tipologia més difosa, existeixen, certament, portes
flanquejades per torres circulars, que podrien haver inspirat els arquitectes tarraconenses.

189Mar, Garrido, Beltrán Caballero, 2012, p. 77.
190Alguns exemples: Atuatuca Tungrorum, segon quart del segle II dC, 2 passos (Mertens, 1983, p. 43);

Augusta Treverorum, porta Nigra, últim quart del segle II dC, 2 passos (Mertens, 1983, p. 42); Urbs
Salvia, finals s. II - inici s. III dC, 2 passos (Perna, 2006, p. 37); Corinium Dobunnorum, primera meitat
del s. II dC, 4 passos (Barrière, 2012, vol. III, p. 217); Lugdunum, porta de la Butte, segona meitat s. II
dC, 2 passos (Barrière, 2012, vol. III, p. 219). En altres casos, l’estat de conservació impedeix precisar el
nombre d’obertures.

191Thouvenot, 1949, p. 21-22; Barrière, 2012, vol. III, p. 234. La porta triforada d’Attalia, de l’època
d’Adrià (Thomas, 2007, p. 110), no constitueix un paral·lel vàlid, atès que te la peculiaritat de que
els tres passos estan emmarcats per arcs de la mateixa mida, en lloc que resseguir el tradicional model
occidental on els passadissos laterals tenen dimensions més petites.

192Com es veurà més endavant, en aquest segon cas les torres circulars o semi circulars es documenten
a Itàlia a partir de l’època Sillana, i troben particular difusió en les muralles augustals de la Gàl·lia
(Bonetto, 1998, p. 67).

193Torres de flanqueig amb planta poligonal es documenten a Augusta Taurinorum, Verona, Hasta,
Opitergium, Mediolanum, Altinum, Hispellum i Tridentum; amb planta rectangular en la porta Pretoria
d’Augusta Praetoria (Bonetto, 1998, p- 84-85); amb planta semicircular en l’anomenat “arc d’August” en
Fanum Fortunae (Rebecchi, 1987, p. 145, fig. 19).

194Gros, 1996, p. 32.
195Bonetto, 2005, p. 163-165.
196Rebecchi, 1987, p. 134-135.
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En la majoria dels casos, aquestes presenten lleus diferències, respecte a la porta SE
de Barcino, sobretot pel que fa a la localització de les torres respecte a la cortina. No
es tracta, però, de diferències amb massa pes i depenen, possiblement, de les solucions
puntuals - dictades per exigències funcionals o estètiques - adoptades en cada cas.

Per exemple, les torres circulars que protegien la porta oest de Peltuinum, datada entre
els anys 80 i 30 aC, de tipus geminat, eren exemptes respecte a la resta de l’estructura.197

Un cas que, en àmbit itàlic, presenta certa analogia, pel que fa a la disposició de les
torres circulars, amb les que flanquejaven la porta de Barcino, es pot reconèixer en la
fortificació de Saepinum: en particular la porta Boiano, la millor coneguda de les tres
conservades, es conforma com una obertura monófora, dotada d’una llarga cort interior,
flanquejada per dues torres circulars que – igual que en el cas de Barcino - sobresurten
de la cortina només per la meitat de llur circumferència. Fou construïda entre els anys 2
aC i el 4 dC per Tiberi.198 Finalment, torres de flanqueig circulars es documenten també
en la més tardana porta “del Castello” en Segusium, del segle III dC.199

També són pocs els paral·lels en àmbit gàl·lic, on les torres de flanqueig (a Nemausus, a
Arleate, a Tolosa, a Augustodunum) solen ser d’un particular tipus anomenat “a taló” per
la bibliografia francòfona, constituït per una part exterior a semicercle que es perllonga,
cap a l’interior de la cortina, en una estructura de planta quadrangular.

Igual que a Itàlia, entre els casos de torres de flanqueig circulars documentats a la
Gàl·lia alguns no responen, pel que fa a la disposició de la porta, a l’exemple barceloní.
Per exemple, a Aquae Sextiae, integren un tipus de porta de tradició oriental, que
a la Gàl·lia va tenir força difusió i en les quals, per raons estratègiques, l’entrada es
troba al fons d’una concavitat en la planta de la muralla.200 Més adients a l’exemple
barceloní, llavors, es revelen les torres circulars documentades a la porta “de la route
de Rouquemaure” d’Arausio, o a la porció de porta documentada en Valentia en el
segle XIX201, que responen a un model més itàlic. A diferència dels casos de Barcino i
Saepinum, però, els bastions són gairebé exempts de la cortina.

Entre els exemples hispànics no es coneix cap cas de torres de flanqueig circulars,
documentant-se, exceptuant el cas de la porta SE de Barcelona, exclusivament torres
quadrangulars (Carmo, Baelo Claudia, Conimbriga)202 o poligonals (Segobriga).203

Tots els exemples esmentats fins ara es refereixen a portes datades entre l’època
republicana i l’època augustal, exceptuant el cas de la porta de Segusium, que ja s’ha
d’inserir en una cronologia baix imperial i que s’ha esmentat només per tal d’exemplificar
la perduració del tipus en àmbit itàlic. Per trobar un paral·lel més proper a la hipotètica
cronologia de la porta SE de Barcino, ens hem de referir a la ciutat de Tipasa, a la

197Bonetto, 1998, p. 94
198Rebecchi, 1987, p. 142-144.
199Bonetto, 1998, p. 102.
200Rebecchi, 1987, p. 134-135. Per les portes “a exedra”, es vegi Frigerio, 1935, p. 111-115; làm a p.

112-113.
201Planchon, Bois, Conjard-Réthoré, 2010.
202Rebecchi, 1987; Gros, 1996.
203Abascal, Cebrián, 2007.
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Mauretania Caesariensis, on la porta 8, de la primera meitat del s. II dC, també presenta
torres circulars.204

Pel que fa al volum darrere de la façana, igual que en el cas de la porta NO, en aquest
cas es posa el problema de la significació de l’espai en relació als models itàlics i de llur
adaptació a una escala més reduïda. Tant el pas central com els laterals es projecten,
per pocs metres, cap a l’interior de la ciutat. És possible que els tres passos, que, a
més d’obrir-se en les façanes interior i exterior, estaven comunicats entre ells, estiguessin
coberts per voltes creuades, que recolzarien sobre els pilars en forma de “T”.

El fet que els passadissos laterals estiguin comunicats amb el pas per a carruatges
no constitueix, en principi, cap anomalia en el panorama de portes romanes tardo-
republicanes i augustals. Aquesta solució es troba documentada, en primer lloc, a la
porta d’Ercolanum de Pompeii205, datada entre l’any 80 i el regne d’August, i en la porta
di Provenza d’Albintimilium, d’època cesariana.206 En època alt imperial, es compten els
exemples de la porta Palatina d’Augusta Taurinorum, de la porta Pretoria d’Augusta
Praetoria, de la porta Veronensis de Tridentum207, i de la porta est de Iulia Concordia.208

En l’àmbit gàl·lic, una solució semblant la trobem en les portes del Cadereau209 i
d’Auguste210 a Nemausus.

En tots els casos, però, es tracta de portes amb una cort interior ben desenvolupada.
En canvi, referint-se al que ja s’ha apuntat per la porta NO i, especialment, pel que fa
a la relació entre les proporcions de l’estructura i una seva hipotètica funcionalitat, en
la porta SE l’espai comprés entre la façana interior i exterior, que molt probablement
estava cobert, gairebé ni tan sol es pot considerar una cort interior. Més que a les portes
amb cavedium, llavors, des del punt de vista del desenvolupament en profunditat podria
correspondre a la mateixa tipologia de la porta de St. André a Augustodunum (fig. 8.23,
8).211

La porta es configura, per tant, com un tipus més articulat, des del punt de vista
volumètric, que una senzilla obertura en la cortina, però molt menys desenvolupat que les
portes amb cavedium de les quals assumeix la solució dels passos comunicants. L’adopció
d’aquests últims semblaria poder-se interpretar, per tant, com una ulterior pretesa de
remuntar-se a models més monumentals. A diferència de la porta septentrional, on el
model a cavedium, encara que a petita escala, semblaria haver estat adoptat per posar en

204Barrière, 2012, p. 226-227.
205Barrière, 2012, vol. 3, fig. a p. 203; Adam, 1988, p. 152-153.
206Rebecchi, 1987, fig. 9.
207Bonetto, 1998, fig. 48.
208Barrière, 2012, vol. 3, fig. a p. 204.
209Monteil, 1999, p. 50-52.
210Gros, 1996, p. 49-50.
211Barrière, 2012, vol. 1, p. 311-324. Sempre i quan no es demostri que aquesta última fos dotada d’un

cavedium més desenvolupat, a l’estil d’altre exemples gàl·lics, dels quals la porta d’August a Nemausus
constitueix l’exemple més clar (Guillaumet, Rebourg, 1987, p. 45). De totes formes, aquesta comparació
només té valor pel que fa a les proporcions de l’accés, atès que les diferències amb la porta barcelonesa
són evidents. L’exemple gal presenta quatre obertures i dos torres a taló de proporcions immenses.
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pràctica un mecanisme de control d’accés més refinat, en aquest cas el desenvolupament
en profunditat - que, s’ha dit, ni tan sol es pot definir com una cort interior - només és la
excusa per jugar amb els espais de manera que es recreïn els volums arquitectònics de les
portes més monumentals.

De fet, a la llum d’aquestes consideracions, i de la manca de paral·lels de portes del
segle II dC, hi ha un aspecte al qual convé dirigir l’atenció en l’òptica d’una interpretació
de l’exemple barceloní. Es tracta de la semblança, des del punt de vista de les proporcions,
amb un altre tipus de monument, molt proper a les portes: l’arc honorífic.

La diferència conceptual entre arcs honorífics i portes urbanes - diferència que
s’explicita, en primer lloc, en la tipologia i en la disposició dels elements decoratius
- és evident, i no cal, aquí, raonar-hi a sobre. Des del punt de vista estructural i
arquitectònic, però, convé recordar que les relacions entre arcs i porte urbanes són
molt estretes.212 Pel cas que ens ocupa, de fet, és interessant notar que els criteris que
determinaven les proporcions dels arcs corresponen a les mateixes que s’han hipotetitzat
per la porta SE. D’una banda, necessiten una profunditat suficient per sustentar l’articulat
desenvolupament vertical, que explicitarà les intencions propagandístiques; de l’altra,
aquesta profunditat no necessita ser funcional a els elements accessoris típics de les portes,
com una cort interior.

Potser per aquesta raó, les proporcions de la porta SE recorden més les dels arcs
honorífics que les de les portes urbanes de tradició augustal. Sota aquesta òptica, llavors,
i davant de l’escassetat de paral·lels amb portes triforades d’època mig imperial, es pot
remarcar la semblança de l’esquema adoptat a Barcino amb el de l’arc, conegut com
“de Trajà”, però possiblement més tardà, a Thamugadi (fig. 8.33), o amb el de l’arc de
Septimi Sever a Lambaesis (fig. 8.34).213 El primer dels dos exemples, a més d’oferir
un paral·lel d’obertura triforada, és particularment significatiu perquè, malgrat que la
decoració arquitectònica l’identifiqui com a un arc honorífic, va tenir funció, en efecte, de
porta urbana.214.

A Hispania mateixa, de fet, mereix un esment el conegut arc de Medinaceli - que
per les seves característiques, entre una porta urbana i un arc honorífic, es defineix com
a “arc urbà” - atès que, sota alguns aspectes, presenta analogies formals amb la porta
SE de Barcino. Datat a finals del segle I dC i integrat, d’una forma no del tot clara,
en una muralla d’època lleugerament anterior, conformava un accés triforat. Estava
caracteritzat per una arquitectura relativament senzilla, en comparació amb la resta

212La bibliografia considera, per exemple, que l’arc d’August en el “foro romano” de la capital, construït
entre el 17 i el 15 aC amb un pas central de grans dimensions i dos passadissos laterals, des del punt
de vista arquitectònic hauria pogut participar de la mateixa tendència que s’estava posant en pràctica
a les portes urbanes en aquella mateixa època (Bianchi Bandinelli, Torelli, 1986, secció Arte Romana,
núm. 58). Un altre exemple de la convergència d’alguns aspectes arquitectònics entre arcs i portes es pot
trobar, per exemple, en la porta Balkerne de Colchester: l’estructura va néixer, al voltant de l’any 50
dC, com a arc monumental geminat. Amb la posterior construcció de la muralla, va ser transformada en
porta urbana, afegint-li els passadissos per a vianants, entre els anys 61 i 85 dC (Crummy, 1993).

213Romanelli, 1976; Fentress, 1997; Gros, 1996, p. 86-88.
214Ballu, 1903, p. 10; Romanelli, 1976.
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Figura 8.33: Arc dit “de Trajà” a Thamugadi (Courtois, 1951, làm.
a p. 49).

Figura 8.34: Arc de Septimi Sever a Lambaesis (Ballu, 1910, làm. a
p. 4).
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d’arcs honorífics,215 que, en aquest sentit, l’aproxima a la porta barcelonina (fig. 8.35).
Fins i tot, presenta una profunditat més reduïda que aquesta última.

Figura 8.35: Arc de Medinaceli (Abad
Casal, 2002, làm. 21).

Finalment, si ens dirigim als arcs honorífics per tal de trobar paral·lels - si no
conceptuals i decoratius, sí volumètrics - comptem també amb un exemple, el de l’arc de
Septim Sever a Roma,216 on els passos laterals estan comunicats amb el central, adoptant
la mateixa solució de la porta NE de Barcino.

Convé recordar, tanmateix, que aquests exemples comparatius no s’esmenten amb
l’intenció d’identificar la porta de Barcino amb un arc urbà, atès que la connotació de
porta urbana queda molt clara per la presència de les torres de flanqueig. Els paral·lels
tenen el valor, però, d’exemplificar la transcendència que semblen haver tingut, en el
projecte de la porta, els criteris purament propagandístics.

Davant de les clares pretensions de representativitat - seguint una tendència d’origen
augustal que al segle II dC encara no s’havia exhaurit217 -, no hi ha indicis per hipotetitzar
que la porta estigués dotada d’alguna mena de “militarització” del control del pas.
L’absència de cossos laterals adossats no permetia, aparentment, vigilar el trànsit des
dels pisos superiors, tal com s’ha hipotetitzat en el cas de la porta septentrional. Ni
les torres de flanqueig, per llur posició respecte a la cortina, haurien estats dotades

215Lerín et al., 2002, p. 55-56; Abad Casal, 2002, p. 126-128.
216Bianchi Bandinelli, Torelli, 1986, secció Arte Romana, núm. 165.
217Thomas, 2007, p. 110-111.
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d’un accés directe al pas. Finalment, encara respecte a la porta NO, es pot llegir com
una ulterior pretensió de monumentalització l’amplada de les llums dels passos. Si, en
el primer cas, l’amplitud del pas central contrastava amb les dimensions angostes dels
passadissos laterals (que, amb menys d’un metre d’amplada, constituïen una mena de
túnels fàcilment controlables des dels cossos de guàrdia), la porta de SE es desenvolupa
més en amplada que en profunditat, i presenta llums més grans.

L’espai darrere de la façana exterior, perduda qualsevol pretesa militar - ja no sol
la defensiva, sinó també la de “control d’accés”, postulada, a Barcino mateixa, per la
porta septentrional - constituïa només el suport per la monumentalització dels nivells alts,
permetent la construcció d’una galeria dotada d’una notable articulació arquitectònica
que, tanmateix, no hauria tingut més funció que la de continuar el pas de ronda.

En definitiva, per tant, sembla que en la porta SE haurien primat els criteris re-
presentatius, això que confirma la tradicional idea segon la qual aquesta constituïa la
veritable “façana” urbana, visible des del mar. La nova - i de moment encara hipotètica
- datació de l’estructura, però, obliga a plantejar-se si aquesta projecció cap al mar no
sigui una manifestació posterior a la fundació de la colònia, en un moment de particular
benestar econòmic. Podria ser, llavors, que les portes més monumentals, en un primer
temps, fossin aquelles obertes cap a la via Augusta. Com es veurà a continuació, de fet,
existeixen indicis en aquest sentit.

8.3.3 La porta NE
De les altres dues portes que asseguraven l’accés a la ciutat al llarg del recorregut

de la via Augusta no queden a la vista, avui, elements arqueològics. Algunes dades de
notable importància, tanmateix, s’obtenen d’una sèrie de documents - iconogràfics, gràfics
i textuals - d’època medieval, moderna i contemporània.

La interpretació d’aquests documents es veu dificultada, però, per la impossibilitat
d’assegurar la pertinença de les evidències representades - o descrites - a la primera fase,
a les reformes d’època baix imperial o fins i tot, atesa la importància que les dues portes
van adquirir en època medieval, a transformacions encara posteriors. Atès, doncs, que
l’aspecte dels elements romans que en transmeten les fonts es refereix al que tenien a
partir de la reforma baix imperial, la seva descripció es reserva al capítol corresponent
(apartat 9.4).

Es tracta, tanmateix, d’una solució de compromís: en realitat alguns dels elements
descrits pels documents podrien remuntar a l’època fundacional. Si aquesta hipòtesis
sembla menys versemblant pel que fa a les torres - pel que fa a les dues portes conservades,
s’ha vist que les torres es van afegir o “folrar”218 - res indica que altres elements de les

218En realitat, les torres de flanqueig poligonals es compten entre les més utilitzades en les portes urbanes
monumentals itàliques i provincials d’època alt imperial. Tot i així, en aquests casos solen preveure 8 , 12
o 16 costats. L’únic cas on les torres de flanqueig tindrien 5 costats, com la que aquí s’està avaluant,
es podria reconèixer en aquelles - només una de les quals està documentada - que protegien l’accés
nord d’Urbs Salvia que, però, es conforma com una porta a exedra (Delplace, 1993, p. 265). Encara
que, des del punt de vista funcional, es puguin assimilar a torres de flanqueig, llur posició, allunyada
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portes - com ara la façana representada al Sigillum Vicarii Curie Barchinonensis (fig.
9.66), que representa l’aspecte de la porta de NE l’any 1281 - hagin estat modificats amb
la reforma del segle III dC. Es recordi que, en el cas de la porta NO, l’estructura de la
porta no sembla haver estat modificada més que amb l’afegit de les torres.

En el present apartat, tanmateix, sí que troben cabuda unes reflexions a propòsit
d’unes evidències arqueològiques documentades, l’any 1965, arran d’uns treballs al carrer
de la Llibreteria. El control arqueològic de l’obra, dirigit per Serra Ràfols i Adroer i
Tasis, va permetre documentar un col·lector que desaiguava la xarxa de clavegueres des
de l’interior de la ciutat i un parell d’estructures d’opus quadratum, que probablement
feien part de l’estructura de la porta.

Malauradament, no s’ha pogut recuperar més informació que la que consta en un
breu article,219 i la documentació gràfica i fotogràfica conservada en el Departament
de Documentació del Servei d’Arqueologia de Barcelona, reproduïda en part en aquest
treball (fig. 6.29; annex A, fig. A.17).220

Tal com es va detallar a l’hora de descriure les evidències des del punt de vista
analític (apartat 6.2, a pàg. 157), sembla possible que les restes pertanyessin a dos
elements diferents. Del més occidental se’n van documentar dues cares a vista amb
alineació paral·lela al traçat del recinte i una, més llarga, amb orientació perpendicular.
És probable que es tracti d’un mur, que podria correspondre al límit d’un cavedium. La
seva extremitat NE se situa més a l’exterior de la projecció del que havia de ser el traçat
de la muralla alt imperial en aquest punt, però més a l’interior de l’hipotètic límit del
folre baix imperial.

L’estructura de NE, separada de la primera per només uns 45 cm, va ser documentada
de manera molt limitada. Presenta una cara a vista en sentit paral·lel a la muralla que
coincideix, topogràficament, amb la projecció de la façana exterior de la reforma del segle
III.

En primer lloc, partint de la hipòtesi, apuntada més amunt, que no existeixen indicis
per suposar que les estructures de les portes urbanes hagin estat afectades per les reformes
del segle III dC,221 cal matisar que el fer que l’estructura es desenvolupi més enllà del
límit exterior de la muralla alt imperial no impedeix considerar-la com part del primer
projecte. Tal com resulta de la fig 8.23 (núm. 1-4, 6), els exemples en que la façana de la
porta apareix desplaçada respecte a la façana de la cortina són relativament freqüents.

de l’entrada, permet considerar-les, des del punt de vista estructural, com un exemple més la sèrie de
bastions distribuïts al llarg de la cortina urbana. En definitiva, pel que fa al cas barceloní, l’analogia amb
una torre poligonal inserida en el reforç baix imperial, i l’aprofitament del bucrani en la façana, rendeixen
més versemblant una datació tardana.

219Adroer i Tasis, 1965, p. 147-148.
220En general, es té la impressió que el control arqueològic no va ser exhaustiu, possiblement a causa de

problemes de coordinació amb l’obra. Els mateixos dibuixos de F. Cardoner (fig. A.17) van ser elaborats,
tal com especifica una anotació, recalcant diapositives zenitals, l’any 1969, és a dir, quatre anys després
de l’excavació.

221El fet que, amb la construcció de la segona muralla, es va anul·lar un passadís lateral de la porta
SE no es va deure, directament, a un projecte de modificació de l’accés urbà, si no que és un resultat
secundari de l’ampliació del traçat de la muralla. Es vegi l’apartat 9.4.4.
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Si la interpretació de la segona estructura, així com el fet que estigui separada de la
primera, no té una explicació satisfactòria, sí que es poden treure algunes consideracions
significatives de la restitució del conjunt sobre un plànol.

Es disposa, com a base, d’un plànol del començament del segle XIX (fig. 8.36) que
representa el sector de la plaça de l’Àngel abans de les reformes del segle XIX que li van
conferir l’aspecte actual. De la porció corresponent a la porta es representa la planta del
primer pis.

Figura 8.36: Dibuix del 1828 de J. Mestres i Gramatxes,
que representa la planta del sector al voltant de la plaça de
l’Àngel abans de les reformes del segle XIX (Galera, Roca,
Tarragó, 1982, núm. 117).

Malgrat el fet de disposar d’una fracció molt reduïda del que era el conjunt de la
porta, s’ha intentat restituir-ne també la seva projecció especular (fig. 8.37). Per tal de
justificar les referències assumides en aquesta representació, cal fer un esment a la forma
i posició de les estructures localitzades, en el plànol del segle XIX, als indrets on, en
època romana, havien de situar-se les torres de flanqueig. Tot i llur situació pugui haver
estat determinada a l’època de la reforma baix imperial, tant en el cas - com es veurà a
l’hora de descriure-les, poc probable - de que es tracti de construccions ex novo, com en
el cas de que llur aspecte hagi estat només modificat, és de suposar que hagin respectat la
simetria de la porta. La torre NO, de planta poligonal, hauria de correspondre a l’aspecte
antic. El volum de SE, en canvi, de planta rectangular i de dimensions sensiblement més
grans, sembla guardar una reminiscència de la seva funció originaria només en la situació
topogràfica avançada respecte a la línia de façana: les modificacions posteriors, en època
indeterminada, en van canviar la planta i li van afegir un cos per la banda de NO.

Com a referència, per tant, s’ha reproduït de manera especular, a partir del límit de
SE del cos corresponent a la torre SE, la distància entre el mur romà documentat i el límit
de NO de la torre NO (fig. 8.37). El resultat conforma una obertura - molt probablement
el pas central d’una porta triforada - que coincideix amb el passatge del segle XIX (indicat,
en el plànol, amb una línia discontínua), d’uns 4,70 m de llum (corresponents a 14 pedes).

Les conseqüències d’aquesta observació van més enllà de la previsible constatació



8.3. LES PORTES 283

Figura 8.37: Restitució de les estructures documentades de la porta NE i llur projecció especular,
sobre una versió de Carreras Candi (Carreras Candi, s/d, làm. entre p. 832 i 833) del plànol de J.
Mestres i Gramatxes representat a la fig. 8.36 (A. Ravotto).

que, malgrat que la façana de la porta hagi perdut la simetria a causa de la diferència
de proporcions entre els dos cossos corresponents a les torres, el passatge del segle XIX
insistia sobre el pas central de la porta romana. Si no que, a més, estableix una base sobre
la qual, encara que en via molt hipotètica, intentar adscriure a la porta altres elements,
entre els que estan representats al plànol decimonònic. En la fig. 8.37 s’indiquen, a
més de la projecció especular de les estructures documentades, una sèrie d’elements,
identificats amb les sigles “M1”-“M4” (murs) i “A1”-“A2” (alineacions), que es comenten
a continuació.

Així doncs, crida l’atenció, en el plànol, el gruix, molt superior a la de la majoria,
d’alguns murs que es localitzen a indrets “sensibles” pel que fa a eventuals insistències
sobre l’entramat romà. És el cas, en primer lloc, del mur identificat com “M1” a la fig.
8.37, de 1,30 m d’amplada. La seva situació topogràfica coincideix amb l’extremitat de la
projecció especular de l’estructura occidental i amb la projecció especular de l’estructura
oriental. En aquest segon cas, en realitat, l’excavació de l’any 1965222 no va poder
precisar-ne els límits, exceptuant una petita porció d’una cara a vista; tanmateix, és
possible que, des del punt de vista general, l’estructura adoptés una alineació anàloga a
la de l’estructura occidental, de la qual semblaria constituir una mena de prossecució.

222Adroer i Tasis, 1965, p. 147-148.
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S’ha dit, més amunt, que el significat d’aquesta estructura no està clara i que el costat de
l’edifici corresponent a la torre meridional que coincideix amb aquest mur antic s’ha de
considerar com una variació, un afegit, respecte a la planta de la torre septentrional que,
al seu torn, podria ser el producte de les obres baix imperials. En aquest cas, per tant, la
coincidència entre les estructures romanes i les del segle XIX no es pot resseguir, però es
podria hipotetitzar que l’edifici meridional, a l’ampliar-se respecte al volum que havia de
tenir com a torre romana, hauria aprofitat d’un altre element de la porta, corresponent,
justament, a la perllongació del mur del cavedium.

Més significatives semblen, en canvi, les consideracions a propòsit d’altres murs de
l’edifici. En particular, el gruix del murs identificats, a la fig 8.37, com “M2” i “M3”,
està al voltant dels 1,80 m, fet que, considerant que el plànol representa el primer pis de
l’edifici, deixa suposar una amplada, al peu de l’estructura, anàloga a la de la muralla alt
imperial.

Els dos murs conformen un àmbit de planta rectangular que, per la seva situació
topogràfica en relació a la porta, recorda els “cossos de guàrdia” documentats a la porta
de NO. En aquest cas, però, l’amplada dels murs és compatible amb una estructura qu es
desenvolupi, en alçària, a considerable altura i amb aquella que, a altres llocs de l’Imperi,
corresponia als murs de les torres. Una vegada més en el cas de la muralla de Barcino, i
de manera encara més adient pel que fa a les dimensions, es pot identificar un paral·lel
per aquesta disposició de les torres en els casos més coneguts de portes itàliques o de
tradició itàlica, com les portes d’Augusta Praetoria (fig 8.23, núm. 2, 6) o de Nemausus
(fig 8.23, núm. 4).

L’existència del mur “M3” i de la seva prossecució, encara que amb amplada més
reduïda, en la meitat septentrional de la porta, permet establir els límits exactes de la
profunditat del pas en el segle XIX que al seu torn, molt probablement, és equivalent
a la que tenia el cavedium en època romana. Així doncs l’estructura es perllongaria
uns 4,90 m a l’interior de la ciutat respecte al límit SO de l’única estructura excavada,
interpretada com mur del cavedium.

Sembla improbable que la planta del pas central del segle XIX, que ja en època
medieval havia de constituir una anomalia en la trama urbana, sigui una ampliació
posterior a la romana. Més probablement, al contrari, és el producte de l’aprofitament
d’estructures antigues. D’altra banda, les raons per les quals l’estructura documentada
l’any 1965 no assoleix la llargària del pas central poden ser variades. Des d’un punt
de vista general, es podria pensar al fet que el cavedium estigués comunicat amb els
passadissos laterals mitjançant l’alineació de pilars o de trams de mur que, tot i delinear
els límits de la cort central, creaven una sèrie d’obertures cap als laterals, de manera
anàloga al que s’observa a la porta d’August (fig 8.23, núm. 4) o del Cadereau de
Nemausus.

Fins al moment, llavors, s’ha reconstruït, encara que de manera molt hipotètica i
necessitada de consistents comprovacions, la situació, l’amplada i la possible profunditat
del pas central i la presència d’un àmbit adossat a la porta, que possiblement tenia el seu
homòleg en la meitat septentrional i que estaria en relació amb les dependències militars
o, més probablement - com s’especificarà en breu - amb torres de flanqueig.
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No estaria de més, arribats fins aquí, intentar treure algunes deduccions respecte als
passos laterals. No existeixen elements que permetin establir llurs límits exteriors, ni
tan sols mitjançant indicis circumstancials com aquells detallats fins ara. L’únic mur,
al plànol del segle XIX, que posseeix una orientació perpendicular a la muralla i una
localització topogràfica compatible amb la d’un mur de delimitació d’un pas lateral és
aquell identificat, en la fig. 8.37, com “M4”. El seu gruix no és comparable amb la de les
altres estructures comentades fins ara. És possible, de fet, que la seva situació hagi estat
condicionada per un entramat anterior, però, atesa la fragmentació del primer pis de la
meitat septentrional de la porta, així com el fet que desconeixem les estructures que el
sostenien a les cotes inferiors, no necessàriament la seva situació recalca exactament la del
mur del pas lateral. També, a l’altra meitat de la porta, la línia discontínua identificada
com “A4” en la fig. 8.37, que possiblement correspon a arcades que recolzen sobre petit
pilastres al primer pis de l’edifici, probablement tenien la seva raó d’existir en relació
a alguna estructura inferior, que serviria de suport. Si, efectivament, alguna evidència
d’època moderna va guardar relació amb els murs exteriors dels passadissos, la llum
d’aquest últims estaria compres entre els 1,80 m i els 2,40 m.

Per concloure, qui escriu té clar que les consideracions expressades fins ara es basen
sobre elements molt més febles que els disponibles per les portes NO i SE, i que la
hipòtesi de reconstrucció presentada, a més de ser parcial, no presenta les garanties de
fiabilitat desitjables. Tanmateix, el quadre delineat sembla tenir certa coherència, tant
en el panorama de les portes romanes com en comparació als altres exemples barcelonins
i, també, en relació a les evidències arquitectòniques del segle XIX, que evidentment
resseguien un model anterior. Darrera de la incertesa d’una reconstrucció dels elements
individualitzats, que no es pot assegurar a nivell de detall, semblen percebre’s - si més no
en l’amplada i profunditat del pas central i en la presència d’una consistent estructura
adossada a la porta pròpiament dita, que són els elements que més probabilitat tenen de
correspondre a veritat - alguns trets significatius d’aquesta porta.

Assumint, fins a que investigacions futures no permetin matisar-la, la proposta de
la fig. 8.37, l’imatge que en resulta sembla conferir a la porta NE un aspecte més
monumental que els altres dos casos. No només, per tant, que la porta NO, de la qual
ja s’ha subratllat la funció de porta funcional però limitada des del punt de vista de la
projecció pública, sinó també en relació a la porta “del mar”, que, amb una façana més
extensa i una cort gairebé inexistent, es configurava com una mera façana de representació.
Amb aquesta última, la porta NE semblaria compartir l’extensió de la façana, l’amplada
dels passos i el fet - hipotèticament - que aquests estiguessin comunicats entre ells. Però
presenta indicis d’haver tingut un desenvolupament en profunditat molt major i d’estar
dotada d’estructures accessòries - siguin aquestes cossos de guàrdia com en el cas de la
porta NO, o la perllongació de torres de flanqueig - que li proporcionen un volum molt
superior.

A aquest propòsit, mereix un esment la qüestió de les torres. Tal com s’havia
anticipat, aquestes no s’han tractat en el present apartat perquè existeixen indicis de pes
per considerar que les úniques representacions de les quals disposem reflecteixen l’aspecte
que el bastions tenien a partir, com mínim, de l’època baix imperial. Tot i així, no es
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pot compartir l’opinió, expressada per la historiografia recent, que en època alt imperial
no hagués estat proveïda de bastions de flanqueig223. Tractant-se d’una de les portes
principals, a travès de les quals accedien a la ciutat els pobladors del pla i del territori
que la colònia representava - es recordi que la fundació de Barcelona tendia a emmarcar
jurídicament una zona ja àmpliament romanitzada des de fa segles - és lògic pensar que
estigués perfectament caracteritzada com els més típics exemples itàlics, dels quals les
torres constituïen un element gairebé imprescindible.

8.3.4 La porta SO

8.3.4.1 La porta menys coneguda del recinte

Pel que fa a la desapareguda porta SO, ni tan sol es pot especular en la base de
documents gràfics. L’anàlisi de les poques referències, en aquest cas, exclusivament
textuals, que permeten raonar sobre alguns detalls constructius - especificadament, les
torres de flanqueig - es reserven pel capítol dedicat a la reforma baix imperial. Igual
que en el cas de la porta NE, les evidències observades pels historiadors decimonònics
podrien correspondre als trets establerts en època alt imperial, però, com que la muralla
havia passat per les transformacions del segle III, és una dada que no es pot assegurar.

En aquest apartat, llavors, només troben cabuda uns apunts relatius al seu empla-
çament, atès que, si ens basem sobre els exemples anteriors - de manera més segura en
el cas de les portes NO i SE, però també en el cas de la porta NO - la seva localització
topogràfica té poques probabilitats d’haver estat desplaçada en època baix imperial.

La situació exacta de la porta, tanmateix, va ser objecte de dubtes, i només en temps
recents els investigadors, malgrat no disposar d’evidències directes, vas assolir un acord
pel que fa a una localització hipotètica. Des del començament de les investigacions, els
historiadors estan d’acord en individuar el seu emplaçament en el sector comprés entre
els carrers del Call i Ferran: en aquesta zona, en època medieval existia el “castell Nou
Vescomtal”, ja desaparegut en el segle XIX. Segons testimonia la toponímia d’època
renaixentista, que el defineix “torre de Cató”, així com les observacions autòptiques dutes
a terme pels primers historiadors locals, el castell s’havia bastit sobre una precedent
estructura romana.224 Bofarull, el 1847, en realitat no relaciona l’estructura romana,
anterior al castell Nou, amb una porta, ni es refereix, de manera explícita, a un possible
emplaçament d’aquesta última. Apunta al fet que en el carrer del Call, mitjançant una
bretxa oberta en la primitiva muralla, visible, encara avui, en la façana d’un edifici,
se situava l’accés al barri jueu, però no sembla atribuir a l’obertura un origen antic,
probablement perquè, segons la seva pròpia reconstrucció, aquesta entrada es situaria al
nord del castell Nou.225

Va ser Pi i Arimon, que escriu pocs anys després, qui proposa la situació de la porta

223Mar, Garrido, Beltrán Caballero, 2012, p. 81.
224Bofarull, 1855, p. 36. Sobre l’ús, en aquest treball, de la segona edició de l’obra en lloc de la de l’any

1847, vegeu la nota 12 del capítol 2.
225Bofarull, 1855, p. 35.
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al mig del carrer, esmentant, a més, la presència de dues torres de flanqueig.226 La
historiografia, des de fa temps, va rebutjar aquesta proposta, basant-se en el fet que
la localització d’aquesta bretxa, visible, encara avui, en la façana d’un edifici, no està
alineada amb el traçat del cardo maximus, i l’atribueix, per tant, a la conseqüència del
desviament de la via el segle XVI.227

8.3.4.2 Murum/os, turres, portas

El document escrit més explícit relatiu a la muralla alt imperial de Barcino data de
la mateixa època de la seva construcció i, en només quatre línies, ofereix una completa
descripció del monument. Es tracta de la coneguda inscripció segons la qual el duumvir
quinquennal Caius Coelius, fill d’Atisius, hauria curat la construcció de la muralla, de les
torres i de les portes (fig. 8.38). 228

Figura 8.38: Inscripció de Caius Coelius, conservada en el
Museu Arqueològic de Barcelona (Rodà de Llanza, 1993,
fig. 1).

La correcta interpretació de l’epígraf, que l’any 1903 va ser donada a conèixer al
món investigador, es va assolir només després de molts anys. En un primer moment,
de fet, havia estat datada a l’època cesariana i referida, en conseqüència, a un suposat
centre romà anterior a la colònia, localitzable al Montjuïc, on, segons la majoria de
les opinions, el document hauria aparegut. Després d’haver-ne corregit la datació a
l’època augustal, la historiografia la interpreta com una dedicació commemorativa de la
realització de les defenses de Barcino, encara que mai va arribar a col·locar-se en el lloc
que li corresponia.229.

La presència d’inscripcions dels promotors o constructors de recintes defensius és un
fet força generalitzat entre l’època tardo republicana i alt imperial:230 per citar només

226Pi i Arimon, 1854, p. 322.
227Balil, 1961, p. 80; Pallarés, 1969, p. 36; Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2007, p. 611.
228IRC IV, 57.
229Fita, 1903b; Berlanga, 1903-1904; Balil, 1961, p. 15; Balil, 1973, p. 375; Pallarés, 1975, p. 14-15;

Granados, 1984, p. 270-274; Granados, 1991, p. 180; Rodà de Llanza, 1993, p. 12; IRC IV, 57, amb el
buidatge de la bibliografia epigràfica

230El recent treball de Gregori, Nonnis, 2013 enfoca, des d’un ampli punt de vista, encara que limitat a
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alguns exemples, a Bergomum es va documentar, reutilitzada, una inscripció que menciona
els promotors de la construcció de dues portes;231 el murum i les turres s’esmenten en
la inscripció d’època triumviral de Tergeste,232 així com a la de Saepinum,233 d’època
augustal, s’afegeixen també les portes; a Verona s’esmenten els quattuorviri que es van
encarregar de la construcció de la muralla, de les portes i de la xarxa de clavegueres;234

una inscripció que recorda l’obtenció d’un contracte per la construcció i la prova de
portes i murs, tradicionalment atribuïda al recinte defensiu d’Aquileia – que d’altra banda
ja disposa de suficient testimonis epigràfics anàlegs - s’ha de referir, probablement, a
Forum Iulii (Cividale del Friuli);235 a la Gàl·lia, també la muralla de Nemausus compta
amb una inscripció semblant;236 a Hispania, la construcció de muros, torres et portas es
va recordar en texts, d’època augustal, procedents de Pax Iulia, Saguntum i Carthago
Nova.237

La llista podria continuar, i un buidatge més profunditzat aporta informacions de
rellevància pel que fa a diferents aspectes econòmics, administratius i tècnics implicats
en la construcció de les muralles. La mateixa inscripció de Barcino, igual que molts
altres exemples, no es refereix, senzillament, a una muralla, sinó a una gran part del que
constituïa l’aparat defensiu sencer, i s’hi farà referència, en breu, al tractar aspectes com
l’eventual presència de torres al llarg de la cortina o la cronologia del monument.

El que aquí interessa és la destinació original d’aquesta inscripció. Aquesta última
podria haver sigut, de fet, una de les portes urbanes, on millor hauria complert la
seva funció honorífica.238 Encara que, sovint, els textos commemoratius es troben
descontextualitzats, cal recordar que l’esmentada inscripció de Verona està col·locada,
per exemple, en la porta dei Leoni, així com dues coneguts epígrafs procedents d’Ostia
es situaven, en origen, en l’anomenada “porta romana”;239 una altra placa, procedent
d’Aeculanum, va ser trobada prop de la porta oriental de la muralla urbana.240 A partir
del primer segle dC, es recordin també les inscripcions dels promotors col·locades en les
portes (Maggiore, Tiburtina i Portese) de Roma .241

En principi, qualsevol de les quatre portes urbanes de Barcino hauria pogut allotjar
el text de Coelius (es vegi, per exemple, la reconstrucció de la porta NO proposada

l’època republicana, l’epigrafia relacionada amb el finançament, construcció i prova dels sistemes defensius
a Itàlia.

231Quilici Gilgli, Qulici, 1997, p. 204; CIL V, 8893
232CIL V, 525
233CIL IX, 2443
234Rebecchi, 1987, p. 140; CIL V, 3434
235Bonetto, 2005, p. 171; CIL V, 8288 = CIL I2, 2198
236Le Bot-Helly, 1987, p. 54; CIL XII, 3151
237Sobre el conjunt d’iscripcions de Carthago Nova: Ramallo Asensio, Vizcaíno Sánchez, 2007, p. 492.

Saguntum: CIL II2, 14, 361; Pax Iulia: AE 1989, 368.
238Tal com ja apuntava Fita, 1903b, p. 460. Granados, 1984, p. 274, considera la hipòtesi segons la

qual la inscripció pertanyeria un monument aïllat.
239Zevi, Manzini, 2008; AE 1997, 253.
240CIL IX, 1140-1141 i p. 695 = CIL I2, 1722-1723 i p. 1029-1030.
241Sommella, 2007, p. 52.
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recentment per part d’alguns investigadors, aquí representada en la fig. 8.31) i, fins
i tot, texts semblants s’haurien pogut reproduir més vegades al llarg del recinte. Els
casos d’Ostia i d’Aquileia, que repeteixen dues vegades els mateixos texts, en són un
exemple.242

Tanmateix, el fet que, segons les primeres notícies publicades, el document s’hauria
trobat en un sector proper a la pedrera romana, significaria que, per alguna raó, la
dedicació no hauria arribat a posar-se en obra.

Existeix un indici, de gran pes, en contra d’aquesta reconstrucció interpretativa: per
tal de presentar-lo convenientment, però, abans val més resumir l’origen de la teoria
tradicional.

L’any 1903, P. Casades i Gramatxes, per via epistolar, va informar els epigrafistes de
l’època de l’existència del document. El text d’una d’aquestes missives, datada el 21 de
març i remesa a F. Fita, especifica que “hace unos diez o doce dias, en la montaña de
Monjuí y en su cementerio llamado del Sudoeste, se descubrió una gran lápida (...)”.243

El mateix contingut havia de constar en la carta que, el 28 de març, l’autor va enviar
també a M. R. Berlanga, la resposta del qual va ser publicada, amb data del 4 de maig,
en la revista dirigida pel mateix Casades.244 La resta de la historiografia, durant més
d’un segle, va assumir la procedència transmesa per l’historiador.

En realitat, a la fitxa que l’IRC dedica a aquest document epigràfic, ja s’havia apuntat
la possibilitat d’una procedència alternativa.245 La prossecució d’aquesta prometedora
línia investigadora ha portat a delinear un quadre, força versemblant, que portaria a
descartar l’opinió tradicional.246

En la documentació elaborada per la “Junta de Museus” existeixen dues referències
a aquesta peça epigràfica, ambdues datades a l’any 1902. A l’inventari dels “Museos
Artísticos Municipales”, amb el número de registre 22 i data de desembre 1902 (posterior
al dia 5, corresponent a l’anotació anterior), es registra la següent entrada: “Donativo.
D. José Laribal. Lápida romana descubierta en un solar de la calle Aviñó de esta ciudad,
con la inscripción siguiente”, i a continuació, en efecte, el text de Coelius, amb relatives
solucions de les abreviacions (fig. 8.39). La mateixa inscripció consta, també, com
entrada als “Lapidaria” del mateix any (fig. 8.40).

Es planteja, llavors, una disjuntiva important. Es tracta d’un error en el registre d’en-
trada del museu o Casades, d’alguna manera, en va interpretar malament la procedència?
Ambdues opcions, en línia teòrica, són possibles, però, als ulls de qui escriu, la segona té
més versemblança. La procedència del carrer Avinyó, a més d’afegir una peça important
a la reconstrucció de la muralla, permetria resoldre - o millor dit, eliminar - un problema

242Zevi, Manzini, 2008; Bonetto, 2005, p. 67.
243Fita, 1903b, p. 459-460.
244Berlanga, 1903-1904, p. 114-116.
245IRC IV, p. 129, nota 186.
246Per tal de plantejar aquesta proposta alternativa, ha sigut imprescindible la disponibilitat i la

competència de J. Casanovas (MNAC), que ja havia proporcionat les primeres pistes als autors del IRC.
A ell van els més sentits agraïments de l’autor.
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Figura 8.39: Extracte de l’inventari dels “Museos Artísticos Municipales”. a) començament de
l’inventari del 1902; b) i c) detalls de les dues pàgines consecutives en les quals es registra l’entrada
de la inscripció de C. Coelius (Arxiu del Museu Nacional d’Art de Catalunya, Fons de Junta de
Museus, capsa 3, carpeta 6. Cortesia de J. Casanovas, MNAC).
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(a)

(b)

Figura 8.40: Extracte del registre dels Lapidaria entrats als “Museos Artísticos Municipales” l’any
1902, en el qual es registra l’entrada de la inscripció de C. Coelius (Arxiu del Museu Nacional
d’Art de Catalunya, Fons de Junta de Museus, capsa 3, carpeta 6. Cortesia de J. Casanovas,
MNAC).



292 CAPÍTOL 8. INTERPRETACIÓ DE LES RESTES ALT IMPERIALS

evident: perquè, segons la hipòtesi tradicional, la dedicació – una inscripció acabada i
sense cap desperfecte - mai va arribar a col·locar-se al lloc al qual estava destinada.

En canvi, s’ha d’admetre que la localització que consta en el registre del museu és
molt versemblant. Del carrer d’Avinyó, és sabut, procedeix una multitud de documents
epigràfics englobats en la muralla del segle III dC. Molts d’ells, per exemple, es van
recuperar en ocasió de l’enderroc del convent de l’Ensenyança, dut a terme entre 1847 i
1870, els límits del qual arribaven just fins a l’emplaçament de la porta de SO.247 En
general, qualsevol intervenció urbanística per aquests voltants podria haver proporcionat
material relatiu al recinte de Barcino.

Entre la informació continguda en els registres museístics, el nom del donant de la
peça és molt significatiu, i permet deduir unes pistes en grau d’aportar llum no només
pel que fa a la procedència real de l’epígraf, sinó també respecte al naixement d’una
tradició equivocada.

És molt probable que s’hagi de relacionar amb Josep Laribal i Lastrortas, un personatge
que, nascut a Barcelona l’any 1839, al voltant de l’època de l’entrada dels registres havia
assolit una posició prominent en el panorama de la burgesia catalana. La data de la seva
mort, segons les fonts, es pot aproximar entre 1902 i 1908.248

Avocat y periodista, fou conegut tant a l’àmbit cultural - va codirigir el diari “El
Diluvio” entre 1881 i 1895,249 com per la seva trajectòria en la gestió immobiliària, que
el va portar, entre herències, cessions, adquisicions i especulacions, a ser un dels més
importants propietaris de Barcelona.250

Entre les seves propietats, n’hi ha una molt significativa pel que aquí interessa: Laribal
posseïa una “finca de recreo” a Montjuïc,251 que, adquirida per l’Ajuntament després de
la seva mort, va esdevenir parc urbà i, el 1918, es va redissenyar per tal de conferir-li
l’aspecte que, avui, tenen els “jardins Laribal”. Ara bé, una “finca de recreo” sembla

247Balil, 1961, p. 41-42 Sobre les restes d’una hipotètica torre de flanqueig de la porta, caiguda al segle
XVI, sobre la qual es tornarà a l’hora de descriure la reforma baix imperial, les monges van plantar una
vinya (Bofarull, 1855, p. 36).

248Del ventall “entre 1895 i 1902”, esmentat a Tatjer Mir, 1988, p. 222, sembla poder-se excloure el
termini més alt, atès que el personatge consta en documentació, sobre la qual es tornarà més endavant en
el text, datada entre 1900 i 1901 (“Josep Laribal i Lastortras, advocat de Barcelona, contra l’Hospital de
la Santa Creu i Herminda Viñeta i Rossell, sobre una propietat del carrer d’Avinyó”, doc. núm. 22473,
conservat a l’Arxiu de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Causes i plets judicials. Vol. I. Inv. 7.
Causes judicials, carpeta 24/5). A les “Notes” que acompanyen un altre dels documents del mateix plet
judicial (doc. núm. 22469, carpeta 24/1), a J. Laribal se li atribueixen els extrems cronològics de 1839 i
1908. Finalment, un article aparegut a la premsa en època relativament recent, dóna com a data de la
seva mort l’any 1904 (El Periodico de Catalunya, edició del dissabte 25 d’Agost de 2001)

249El Periodico de Catalunya, edició del dissabte 25 d’Agost de 2001; un altre document relatiu a la
seva participació a la vida cultural ciutadana es troba a la Biblioteca de Catalunya, sig. Ms. 2757, del
qual resulta que, l’any 1883, va formar part de la “Comisión para tributar una muestra de admiración y
gratitud a los Excmos. señores D. Víctor Balaguer y D. Emilio Castelar, por los discursos que acerca la
literatura catalana pronunciaron ambos señores en la Real Academia Española de la Lengua el día 25 de
febrero de 1883”

250Tatjer Mir, 1988, p. 207, 222.
251Tatjer Mir, 1988, p. 222.
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el lloc idoni on un acomodat i cultivat promotor immobiliari traslladaria, de manera
provisional o per exposar-la indefinidament, una important peça arqueològica descoberta
en el decurs d’una de les seves intervencions urbanístiques. En la localització d’aquesta
“segona” residència de Laribal podria arrelar l’origen d’una interpretació equivocada per
part de Casades, que, aparentment, no va consultar el registre del museu.

A aquest punt, ja es pot esbossar, en via hipotètica, un escenari que permeti substituir
la interpretació tradicional. Probablement va haver-hi una troballa, a Montjuïc, l’any
1903, atès que, en la mateixa ocasió en la qual informa de la inscripció de Coelius, també
esmenta una sèrie de peces, esculpides i inscrites, amb la mateixa procedència. És possible
que Casades hagués estat informat que la inscripció de Coelius procedia de Montjuïc i,
encara que no fes part del mateix grup i hagués entrat a formar part dels fons del museu
l’any anterior, l’hagués adscrita a la mateixa troballa. En realitat, el seu informador es
referiria al fet que havia estat traslladada del vessant nord de la colina, on se situava la
finca del promotor, i no del vessant sud, d’on procedirien les altres peces i de les quals,
per cert, la de Coelius es diferencia per altres aspectes.252

Aquesta hipòtesi permetria contextualitzar un error interpretatiu de Casades. Queda
per profunditzar, llavors, la versemblança de la procedència que consta en els registres.
I en efecte, els interessos de Laribal - que va ser, s’ha dit, molt actiu en la promoció
immobiliària - es van dirigir també al carrer Avinyó.

Laribal posseïa, a aquest carrer, al menys dos solars contigus, localitzats en proximitat
de la baixada de Sant Miquel. Els dos, avui, corresponen al solar identificat amb els
núms. 11-13, on sorgeix l’anomenada “antiga Telefònica”. Aquest edifici, construït segons
un projecte de l’any 1902 - justament l’any en què la peça hauria entrat al museu - ,
atribuït a l’arquitecte Pere Falqués Urpí,253 va ser promogut per Laribal després que

252La resta de peces constitueixen un grup homogeni, part d’un monument incomplet, que ha estat
reconstruït com una exedra o, erròniament, en forma d’arc (Balil, 1955-1956, p. 275-276; Granados, 1991,
p. 151): si l’estructura no s’hagués arribat a terminar, és lògic que hagués quedat en la pedrera o en
el mateix taller. La inscripció de Coelius, en canvi, és una peça amb característiques pròpies, l’ultima
tessel·la d’un monument ja construït: certament, el fet que mai hagués arribat a col·locar-se pot tenir
moltes explicacions, però cap d’elles és evident.

253El País, edició de dimecres 21 de maig de 2008; la sol·licitud de llicència, tanmateix, està signada
pel mestre d’obres Lluís de Miguel Roca. Segons l’inventari del fons Pere Falqués i Urpí, conservat a
l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, existeix un document, aparentment sense data, relatiu a la
“Liquidació parcial de les obres executades per D. Pablo Vila a l’edifici que construeix al carrer Avinyó,
propietat de D. José Laribal” (AHCB3-294/5D.27. núm. 17, carpeta 25)
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aquest concloïes una llarga causa judicial sobre la propietat del solar núm. 11.254

En definitiva, i malgrat que la investigació sobre Laribal mereixi ser profunditzada,
es creu que, de moment, existeixen indicis contundents per una re-interpretació de la
teoria tradicional. Igual que els casos esmentats més amunt, relatius a altres ciutats de
l’Imperi, és versemblant que el text de Coelius s’hagués arribat a col·locar al lloc que li
corresponia, on més hauria explicitat la seva funció propagandística: sobre una porta -
probablement, atesa la seva posició topogràfica al llarg de la via Augusta, una de les més
monumentals de la ciutat - davant dels ulls de qualsevol vianant que arribés des de la
capital provincial.

A l’espera de comprovar si Laribal posseïa més solars al carrer d’Avinyó, el desco-
briment de l’epígraf en la cantonada entre aquest carrer i la baixada de Sant Miquel
sembla una opció possible. Sabem que el solar va proporcionar troballes romanes fins a
època posterior, quan els hereus de Laribal continuaven els treballs d’obra.255 Els 80 m
de distància respecte a l’indret on, més probablement, es localitzava la porta romana,
són compatibles amb un breu desplaçament de la peça després de la seva fase d’ús. Més
probablement, en el cas de que aquesta hagués estat englobada, com moltes altres peces,
en el farciment de la reforma del segle III, aquest desplaçament rauria en la distribució del
material constructiu en el marc d’un projecte coordinat; no es pot excloure, però, que la
inscripció s’hagués mantingut en obra - encara que potser oculta a la vista - fins a època
avançada, i hagués estat desplaçada arran de l’activitat edilícia d’aquest sector del carrer
després de l’enderroc de la “castell Nou Vescomtal”, que havia heretat l’arquitectura de
la porta romana.

8.4 La qüestió de les torres
Tradicionalment, es considera que la primera muralla de Barcelona estigués desprove-

ïda de torres al llarg de la cortina, atès que, des del punt de vista arqueològic, no se’n
van enregistrar. En les muralles d’època augustal, exceptuant els casos on dels recintes
se’n coneixen només petits fragments, insuficients per donar una idea clara del projecte
complet, l’absència de bastions intercalats amb trams de recinte és un fet força rar: en
la península Ibèrica, per exemple, no es van poder documentar, a més que a Barcelona,

254La documentació d’aquest procés, que Laribal va emprendre “contra l’Hospital de la Santa Creu i
Herminda Viñeta i Rossell - hereus universal i usufructuària, respectivament, de Josep Francesc de Par
[per “Paz”, n.d.a.] i de Martí-, sobre un solar del carrer d’Avinyó” es conserva a l’Arxiu de l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau: Causes i plets judicials. Vol. I. Inv. 7. Causes judicials. Doc. núm. 22469,
carpeta 24/1; núm. 22472, carpeta 24/4; núm. 22473, carpeta 24/5; núm. 22484, carpeta 26/8. L’any
1881 Laribal va començar els tràmits per l’adquisició del solar núm. 11, que un document de 1890 descriu
com “un solar de terreno para edificar con frente a la calle Aviñó de esta ciudad, formando esquina a la
baixada de San Miguel, con los cuales linda respectivamente por el oeste con sucesores de Don Domingo
Call; y por el Sud, con el Señor Laribal [corresponent al núm. 13 del carrer, n.d.a] derecho habiente de
Doña Emilia Clavé de Girona, formado de distintas parcelas (...)”.

255Torres Oriol, 1903? - 1908?, p. 49.
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només a Segobriga i Conimbriga.256

Caius Coelius va voler deixar constància, s’acaba de veure, que havia curat també la
construcció de torres. Tot i així, la inscripció podia referir-se, amb la paraula “torres”, als
bastions de flanqueig de les portes, dels quals és probable que almenys tres de les quatre
entrades urbanes estiguessin proveïdes. La qüestió no ha estat objecte de particular debat,
possiblement perquè la manca de torres es posa en relació amb l’escàs valor defensiu que
- adequant-se a línia investigadora que ha gaudit del favor dels historiadors durant les
últimes dècades, i que només recentment comença a ser objecte de matisos257 - s’atribueix
a un recinte d’època augustal.

En efecte, si es confirma l’absència d’aquests elements, Barcino – poc citada, a aquest
propòsit, pels investigadors internacionals - podria constituir un dels casos paradigmàtics
per exemplificar la prioritat que s’hauria donat, en un territori pacificat, als aspectes
de representativitat per damunt de l’eficàcia militar. Atesa la raresa, en el conjunt de
les fortificacions imperials, d’una muralla sense torres, el cas de Barcelona mereixeria
gairebé la mateixa consideració que es dóna al d’Augusta Bagiennorum o de Carsulae,
on el traçat d’un imaginari recinte va quedar només esbossat per la construcció de les
torres i de les portes, sense preveure, però, els trams intermedis de cortina.258

Tot i així, l’absència de torres necessita una millor contextualització. En primer lloc,
en la muralla de Barcino, encara que no hagués tingut un valor pròpiament defensiu, s’hi
reconeix l’adopció d’unes quantes característiques derivades de la tradició constructiva
militar, de les quals les torres constituïen un element destacat. A més dels ja comentats
cossos de guàrdia als costats de la porta NO, en breu es veurà com l’intervallum, un
doble fossat de tradició castrense, i un ulterior cos de guàrdia en el sector de la plaça
del Rei representen sengles elements amb una forta connotació militar i dels quals, en
l’òptica d’una priorització dels aspectes “de prestigi”, s’hauria pogut prescindir. El capítol
conclusiu serà, en gran part, dedicat a contextualitzar aquesta aparent incongruència,
atribuint al projecte de Barcino unes potencialitats militars subjacents, previstes pels
constructors, possiblement, sobre el plànol, però sotmeses, a la pràctica, a la realitat del
panorama geopolític que s’anava confirmant.

Però, també centrant-se sobre les pretensions de “representativitat” de la primera
muralla de Barcino - implícites en un recinte fundacional i de derivació itàlica - l’absència
de torres és, a primera vista, un fet estrany. El cas d’Augusta Bagiennorum esmentat
més amunt, ciutat sense muralla però amb torres, és la demostració que els bastions
podien ser construïts, justament, amb intenció monumentalitzant.

En aquesta òptica, val la pena dirigir una mirada més profunditzada a la qüestió
de les torres, per tal d’avaluar la mesura en la qual llur absència, en efecte, pot ser
assegurada.

En primer lloc, cal observar que, ateses les dimensions reduïdes de Barcino, les torres

256Hourcade, 2003, p. 301 i nota 12. En canvi, l’absència de torres és relativament freqüent en les
muralles d’època republicana.

257Hourcade, 2003.
258Rebecchi, 1987, p. 133; Gros, 1996, p. 39-40.
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de flanqueig de les portes - de les quals és molt probable que estiguessin dotades en tres
casos - haurien pogut suplir, en gran part, el paper, sigui de vigilància, sigui d’ostensió
cultural, que en ciutats més grans hauria implicat la construcció de bastions al llarg de
la cortina.

Es noti que, en època alt imperial, les torres estaven molt més espaiades entre elles
del que el seran, a tot l’Imperi i a Barcino mateixa, en època posterior. Així doncs,
citant els casos gàl·lics, on el circuit de les torres és millor conegut, la distància entre els
bastions varia considerablement, també en el marc d’una mateixa muralla, entre els 52 i
els 96,4 m a Nemausus,259 entre els 52,30 i els 101,20 m a Augustodunum,260 entre els 35
m (en les zones més planes) i els 110 m a Vienna Allobrogum.261

En àmbit itàlic, si la distància entre les torres de la muralla de Fanum Fortunae, de
52 m, és compatible amb els interturris registrats a la Gàl·lia, les muralles d’Augusta
Taurinorum i Augusta Praetoria presenten valors encara majors, respectivament de 82
m en el primer cas, i entre 120 i 180 m en el segon.262 Amb aquestes dades a la mà,
sembla clar que, si la Barcino augustal hagués tingut torres, aquestes no haurien sigut
nombroses: llur número hauria pogut, teòricament, oscil·lar entre 10 i 20, incloent en
aquesta estimació les torres de flanqueig de les portes.

Ara bé, amb aquestes dades comparatives, la hipòtesi de que el recinte augustal no
tingués més torres de les de flanqueig adquireix un caire més lògic. Tot i així, caldria
avaluar si, per tal de ser una veritable muralla a l’estil itàlic, els constructors no haguessin
previst unes poques torres més, el nombre de les quals s’hauria pogut limitar a una per
cada tram rectilini o una per cada angle del traçat.

Abans de raonar sobre el tema i proporcionar alguns punts dels quals tenir compte
en investigacions futures, convé esmentar les esporàdiques referències bibliogràfiques a
aquest propòsit.

Només tres historiadors, en la història de la investigació de la muralla, van fer referència
a aquesta problemàtica. A. Balil, que va dedicar escassa atenció a la muralla augustal,
va incloure en la seva obra una notícia força descontextualitzada, segons la qual s’haurien
documentat “torres de planta semicircular y circular”, en el carrer Sotstinent Navarro,
pertanyents al primer recinte.263 Encara que la possibilitat de que aquestes estructures
s’haguessin arribat a observar, en una de les moltes intervencions urbanístiques al peu
de muralla, no és del tot improbable, la impossibilitat de comprovar amb metodologia
arqueològica aquest rumor rendeix inútil qualsevol intent de profunditzar el tema.264

259Varène, 1987, p. 20.
260Guillaumet, Rebourg, 1987, p. 45.
261Le Bot-Helly, 1987, p. 52.
262Bonetto, 1998, p. 68.
263Balil, 1961, p. 63.
264Tot i així, és interessant notar que l’“anècdota” de Balil es refereix a torres circulars. D’una banda,

al llarg de tot el carrer Sotstinent Navarro, les torres baix imperials tenen planta quadrangular, de
manera que es pot excloure que la notícia hagi estat originada per una interpretació equivocada d’alguna
torre tardana que hagi estat objecte d’intervenció no arqueològica. De l’altra, una hipotètica planta
circular - un dels dos models, juntament amb el de torres poligonals, suggerits per Vitruvi (I. 5,5) - és
compatible amb un escenari versemblant. Les torres d’aquest tipus, poc comunes en època republicana,
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De fet, la historiografia posterior no va tornar a raonar sobre la nota publicada per
Balil. De manera més general, F. Pallarés, anys més tard, es va plantejar si les torres baix
imperials no haurien ocultat precedents bastions de la muralla a la qual es van adossar.265

O. Granados, en la mateixa línia, prefereix hipotetitzar que, si la muralla hagués tingut
torres, aquestes haurien estat, més que ocultades, amortitzades pel recinte tardà, i arriba
a preguntar-se si els panys d’opus quadratum que integren, excepcionalment, la muralla
alt imperial en el sector de la plaça de la Catedral, no estarien destinats a tapiar els
efectes d’aquests suposats enderrocs.266

Queda el fet que, deixant al marge la vaga notícia referida per A. Balil, fins ara no
s’ha detectat cap resta de torres primigènies a les intervencions que han afectat la muralla.
Si es té en compte, però, que llur número hauria sigut reduït, que llurs hipotètiques restes
estarien molt arrasades per la reforma tardana, i que de la muralla alt imperial se’n
coneix només una mínima part, val la pena, en un futur, tenir present aquesta possibilitat.
Podria suggerir hipòtesis alternatives a la llarga sèrie d’estructures que, és sabut, es van
amortitzar en el segle III dC.

La hipòtesi de Granados, segons la qual els panys de mur en opus quadratum que es
documenten, en el parament exterior de la muralla alt imperial, al llarg del tram que
dóna a la plaça de la Catedral, haurien pogut coincidir amb l’emplaçament de les torres
primigènies,267 és interessant, però no es pot desenvolupar de manera unívoca. En realitat,
el sector bastit amb aquesta tècnica és molt extens, i no es pot relacionar directament
amb enderrocs puntuals de les hipotètiques torres. Però l’observació de l’historiador
té el mèrit de suggerir que l’excavació en el subsòl no és l’única via en grau d’aportar
elements de judici i que, hipotèticament, si s’haguessin enderrocat torres alt imperials en
el moment de construir la segona muralla, llur presència podria haver deixat algun rastre
no només en planta, sinó també en les seccions de la nova obra. Es consideri, per exemple,
el cas en què les torres haurien interromput la cortina: la nova muralla no s’hauria pogut
adossar a un mur preexistent, sinó que hauria hagut de tapiar el buit deixat per la manca
de torres, una vegada que aquestes s’haguessin enderrocades. Aquesta reforma s’hauria
dut a terme o directament amb un únic rebliment d’opus caementicum, o mitjançant la
construcció d’un nou parament, com, en efecte, va proposar Granados.

Existeixen, a més del cas esmentat per Granados, altres indrets, al llarg del traçat, que
presenten característiques anòmales, pertanyents tant a la primera hipotètica categoria -
sense reconstruir el parament exterior alt imperial - com a la segona.

estan ben documentades a partir de l’època de Silla (a Tarracina i a Telesia), i es difonen de manera
quasi sistemàtica en època cesariana i augustal: a Itàlia es documenten a Pola, Alba Pompeia (encara
que sobre basament quadrangular), Fanum Fortunae, Saepinum, Peltuinum, puntualment a Brixia i,
possiblement, també a Florentia; a la Gàl·lia es tracta del tipus més difós, que caracteritza les muralles
de Augustodunum, Arleate, Nemausus, Aquae Sextiae, Forum Iulii (Fréjus), Vienna Allobrogum, Arausio,
Augusta Treverorum, Colonia Claudia Ara Agrippinensium (Bonetto, 1998, p. 65; per Firenze, De Marinis,
1994, p. 668) A la península Ibèrica, es poden citar – a més del cas l’arcaic d’Italica – la presència de
torres arrodonides a Augusta Emerita.(Martín Bueno, 1987, p. 113, 115)

265Pallarés, 1975, p. 28-29.
266Granados, 1984, p. 290.
267Granados, 1984, p. 290.
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En el primer cas, la secció final està constituïda per només dos paraments, en lloc
de tres: l’interior, d’època alt imperial,268 i l’exterior, alineat al la façana de la muralla
baix imperial. Es tracta dels exemples documentats al subsòl de la plaça del Rei, tal
com va reportar Duran i Sanpere en un passatge sovint esmentat per la bibliografia
posterior,269 i al carrer de l’Arc de Sant Ramon del Call, on l’esquelet de la muralla,
tallat per l’urbanisme tardo medieval, encara està a la vista (alçat 25).270

Pel que fa a la segona categoria, a més de l’exemple proporcionat per Granados, que,
s’ha dit, apareix massa extens per poder-se relacionar amb una obliteració d’una torre,
n’existeixen altres que, atesa llur localització, són particularment interessants pel cas que
aquí interessa. S’ha esmentat, en interpretar les evidències arqueològiques pertanyents
a la cortina (a partir de pàg. 211, dins l’apartat 8.2.2), que els angles del recinte alt
imperial presenten, sovint (possiblement en quatre dels cinc angles coneguts), uns panys
obrats amb tècnica diferent. Si aquests exemples, normalment, no es poden datar -
tal com s’ha esmentat més amunt (pàg. 211), podrien pertànyer, també, al projecte
originari -, n’hi ha un que ofereix una dada força indicativa per situar-ne la construcció
al segle III, contemporàniament al moment del reforç de la cortina: en la reconstrucció
del parament exterior de l’angle alt imperial localitzat a la plaça dels Traginers, es va
reutilitzar, almenys, una peça funerària (apartat 5.2.4.2).

Òbviament, no es pot establir una relació entre els exemples esmentats fins ara i els
efectes d’amortització de torres alt imperials, que només queda com possibilitat amb
finalitat orientativa. En general, pel que fa l’opus quadratum dels angles - a part el cas
de la plaça dels Traginers - encara té validesa la hipòtesi d’un reforç estructural que
hauria aparegut aconsellable als primers constructors,271 mentre que la resta d’exemples
(plaça de la Catedral, subsòl de la plaça del Rei i carrer de l’Arc de Sant Ramon del
Call) podrien referir-se, també, a reestructuracions destinades a pal·liar un mal estat de
conservació del recinte primigeni.

Tot i així, en el cas de que s’investigui de manera arqueològica, en un futur, uns
dels indrets esmentats, valdria la pena tenir en compte aquest plantejament. L’eventual
supervivència de restes enterrades no seria, certament, massa evident: encara que se’n
podrien trobar escadusseres restes tant a l’interior com a l’exterior del recinte, a Barcino la
major part de la planta d’aquestes hipotètiques torres hauria, possiblement, desaparegut.
Per concloure aquest apartat, llavors, es repassen les diverses situacions de les torres
en relació a les cortines conegudes, des del punt de vista d’una hipotètica detecció de
bastions en el cas de Barcino.

La projecció cap a l’exterior de la cortina hauria pogut ser, per exemple, força reduïda,
com a Novum Comum, o a Brixia, on assoleix només els 2 m,272 en el qual cas bastaria
el gruix de la cortina baix imperial per obliterar-la; tanmateix, atenent als més freqüents

268O reconstruït, en l’hipotètic cas de que s’hagués tapiat el buit d’una torre que interrompia la cortina.
269Duran i Sanpere, 1943, p. 67.
270Vegeu les observacions en l’apartat 5.4.1.
271Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2007, p. 609-610.
272Bonetto, 1998, p. 68.
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exemples on la projecció és major, com és el cas dels 3,4/3,5 m d’Augusta Taurinorum,
o dels 4,5 m d’Augusta Praetoria,273 o de les mides encara superiors de la cortina de
Nemausus, és possible que en quedin restes, sempre que llur emplaçament no hagués
coincidit amb aquell d’una torre baix imperial. Els murs i els fonaments de les torres solen
ser, d’altra banda, d’una amplada considerable, que no hauria de passar desapercebuda
en una excavació arqueològica.

A vegades les torres es projecten també cap a l’interior del recinte, interrompent,
d’aquesta manera, la línia de cortina. Si bé en la mateixa porta SE es disposa d’un
exemple d’aquest tipus d’estructura, no necessàriament el mateix model s’ha de repetir
al llarg de la cortina, atès que, tal com ja s’ha esmentat al parlar de l’accés, sovint les
portes preveien un esquema a part.

Finalment, les torres d’època alt imperial poder estar totalment exemptes de la línia
de muralla, com és freqüent a Nemausus:274 en aquest cas, llavors, no se’n detectaria cap
traça cap a l’interior del recinte, però el sortint cap a l’exterior seria major que en les
torres que interrompen el recinte.

8.5 Les estructures accessòries

8.5.1 Els fossats
Les intervencions arqueològiques urbanes van explorar, al llarg dels anys, una sèrie

de retalls de grans dimensions localitzats extramurs, de forma allargada i amb orientació
paral·lela a la muralla (planta 18). El fet que tots es vagin excavar en el terreny verge,
juntament a llur dinàmica de rebliment, permeten datar-los al voltant de la fundació de
la colònia. Fins al dia d’avui, aquests retalls es van documentar – o se’n va deduir la
presència en funció d’indicis indirectes - en el carrer de la Palla,275 en la plaça Ramon
Berenguer el Gran,276 al llarg del carrer Sotstinent Navarro,277 en el sector del Pati d’en
Llimona278 i al llarg del carrer d’Avinyó.279

La morfologia dels diferents retalls varia en cada cas documentat (vegeu les seccions
representades en les fig. 7.14-7.17).

Al llarg del carrer Sotstinent Navarro va existir un únic fossat, possiblement amb
secció còncava, que discorria a poca distància de la muralla (apartat 7.1.3.2). Les seves
dimensions són desconegudes: l’amplada era superior als 1,5 m, la profunditat assolia

273Bonetto, 1998, p. 68.
274Varène, 1987, p. 20.
275Hinojo García, 2010, p. 83.
276Duran i Sanpere, 1943, p. 61-63.
277C. Miró i Alaix, 2014, p. 206.
278Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2007, p. 607.
279Belmonte Santisteban, 2008, p 95-98; es vegi també la possible continuació d’aquesta estructura en

un solar proper, l’excavació del qual, esmentada en el capítol dedicat a la descripció de les evidències (a
pàg. 185), encara no ha estat divulgada.
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almenys els 1,4 m;280 encara que s’hagi documentat, de manera arqueològica, només
al llarg d’un curt tram, la situació d’una sèrie de desaigües en el costat oriental de la
muralla deixen suposar que el seu recorregut s’estengués al llarg de gran part dels actuals
carrers Tapineria i Sotstinent Navarro.

També el sector septentrional estava proveït de fossat: en aquest cas, però, els dos
trams documentats, ambdós de perfil còncau, en el carrer de la Palla (apartat 7.1.3.5) i en
la plaça de la Catedral (apartat 7.1.3.1), semblen pertànyer a dues estructures diferents.
La més occidental, documentada de manera molt parcial, tenia una amplada de 5,60
m, una profunditat màxima de 1,40 m i es localitzava a uns 45 m de distància de la
cortina. El tram de la Catedral, en el qual desaiguaven directament les clavegueres del
sector septentrional de Barcino, posseïa les majors dimensions del conjunt de retalls
documentats, amb uns 23 m d’amplària i aproximadament 4 m de fondària.

Característiques encara diferents es registren en el costat occidental del perímetre
urbà, on dos fossats paral·lels, separats per una distància de 4 m, es van localitzar a uns
35 m de la muralla (apartat 7.1.3.4). Ambdós de secció còncava, el fossat intern tenia uns
2 m de fondària i una amplada desconeguda, superior als 4,5 m; l’extern, probablement
proveït d’un petit canal de neteja al fons, tenia 6 m d’amplada x 1,5 metres de fondària.

Finalment, un retall es va documentar també per la banda del mar: amb perfil
esglaonat, se’n desconeixen tant la fondària, superior a 1,5 m, com l’amplada (apartat
7.1.3.3).

Les característiques intrínseques als fossats, estructures senzilles i propenses a una
ràpida obliteració, en fan un dels elements de més difícil identificació entre aquells que
formen el paisatge suburbà. És possible, però, que fossin un accessori molt comú – com
es veurà, llur implicació en la xarxa de recollida d’aigües brutes els rendeix gairebé
indispensables – si es té en compte que, malgrat els problemes de reconeixement als quals
s’ha fet referència, llur presència al voltant de les muralles romanes, incloses aquelles
d’època augustal, s’ha pogut verificar en un nombre de casos no indiferent.

A Itàlia, es poden esmentar els exemples del fossat davant de les muralles republicanes
de Mediolanum, que tenia uns 13 m d’amplada x 5,6 m de profunditat, així com els
que integraven les muralles augustals d’Opitergium, de 5,5 m d’amplada, d’Augusta
Taurinorum, de 8 m d’amplada per 2 m de profunditat, de Vercellae, de 2 m de profunditat,
de Forum Iulii (Cividale del Friuli), de Novaria, de Novum Comum i, possiblement,
d’Augusta Praetoria i de Tergeste. L’exemple de Novum Comum, rodejada per tres
costats per un fossat artificial i, per l’altre, pel mateix llac, ofereix l’ocasió per apuntar
a la que es pot considerar una variant dels fossats i que, atenent a les característiques
naturals del pla de Barcelona, pot oferir elements de comparació: és a dir, l’aprofitament
de la xarxa hidrològica natural per la mateixa funció dels retalls artificials. Així en
Aquileia, Cremona, Vicetia, Iulia Concordia i Brixia, per exemple, la proximitat amb

280Dades provisionals proporcionades per J. Ramos, director d’una excavació que es va dur a terme en
aquest indret (Ramos, 2012; Ramos, 2015; Ramos, 2016; C. Miró i Alaix, 2013b, p. 198-199; C. Miró
i Alaix, 2014), al qual van els agraïments de l’autor.
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cursos d’aigua va permetre estalviar laborioses operacions d’excavació.281

Altres exemples provincials procedeixen d’Ara Ubiorum (13 m d’amplada x 3,30 m de
profunditat)282 i de les més tardanes defenses de la Colonia Ulpia Traiana283 i d’Augusta
Treverorum, de l’últim quart del segle II dC284

A Hispania, deixant de banda els casos dels fossats defensius dels campaments militars,
sobre els quals es tornarà més avall, pel que fa als contextos urbans es poden citar els
exemples d’Augusta Emerita, on el fossat tenia 14 m d’amplada x 4 de profunditat,285 i
de Valentia.286

En el cas de Barcelona, igual que en la majoria dels paral·lels recordats, la identificació
dels fossats es va dur a terme només en funció de l’excavació de fragments, això que,
atesa la impossibilitat d’una reconstrucció completa, impedeix desxifrar totalment el
significat de les estructures. En altres paraules, és difícil delinear els límits entre la funció
defensiva, a la qual, tradicionalment, s’associa aquest tipus d’estructures, de les altres –
de recollida d’aigües brutes i de condicionament d’un paisatge humit – que segurament
constituïen una part important del projecte. Existeixen alguns casos on es pot establir
una prioritat força clara: Altinum i Mantua, per exemple, disposaven de fossats, però
no de muralles, substituïdes per terraplens obtinguts de la mateixa terra extreta dels
retalls i esporàdiques integracions de materials petris. La raó d’aquesta anomalia – que
es documenta també a Augusta Bagiennorum, encara que per raons menys específiques –
s’ha de recercar en l’ambient natural dintre del qual es van fundar els nuclis habitats. En
aquests casos, l’enemic pitjor no estava representat per una hipotètica armada, que, al
contrari, per la conjuntura geopolítica en època tardo republicana i augustal no semblava
massa probable, sinó per les inundacions causades per les marees lacunars en el cas
d’Altinum, i per les plenes dels cursos d’aigua connectats amb el riu Mincio en el cas de
Mantua.287

Les discrepàncies formals entre els trams de fossats documentats en Barcelona de-
terminen que una interpretació de conjunt, per tal de permetre identificar un eventual
projecte unitari, encara estigui lluny d’assolir-se. De fet, la bibliografia local va atribuir
als fossats la funció, al mateix temps, d’abocadors, de fossae defensives, de canalització
d’aigües brutes, i de drenatge de les aigües pluvials per tal de què els sediments no
s’acumulessin contra la muralla.288

281Exceptuant els exemples d’Augusta Taurinorum (Pejrani Baricco, Subbrizio et al., 2004, p. 230),
Novaria (Spagnolo Garzoli, 2007, p. 261), i Vercellae (Spagnolo Garzoli et al., 2007, p. 113), la resta dels
casos itàlics esmentats s’han tret de Bonetto, 1998, p. 112-114.

282Hellenkemper, 1983, p. 26.
283Precht, 1983, p. 29-34.
284Mertens, 1983, p. 43.
285Feijoo, 2000, p. 572; Álvarez Martínez, 2007, p. 546.
286Ribera i Lacomba, 2003, p. 372.
287Bonetto, 1998, p. 115-116.
288Granados, 1991, p. 168; Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2007, p. 606-607; Beltrán de Heredia,

Carreras Monfort, 2011, p. 243; C. Miró i Alaix, 2014, p. 206.
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Cadascuna d’aquestes interpretacions, no excloents entre elles, mereix un esment
detallat, per tal d’establir una mena de possible jerarquització de reconstruir, d’aquesta
manera, els criteris a la base del projecte fundacional.

8.5.1.1 Els fossats en relació al cicle de l’aigua

Les implicacions relatives a la gestió hídrica recolzen sobre proves arqueològiques:
almenys en un cas, documentat el 2005, es disposa de l’evidència d’un col·lector que, des
de l’interior de la ciutat, travessava la muralla i desaiguava directament dintre del fossat
septentrional (apartat 7.1.2.1). És molt probable que els altres desaigües documentats al
llarg del costat oriental de la muralla (apartats 7.1.2.2, 7.1.2.3, 7.1.2.5, 7.1.2.6) complissin
la mateixa funció en relació al fossat del carrer Tapineria i Sotstinent Navarro, encara que,
a efectes pràctics, encara no s’hagi pogut demostrar.289 Menys directa, en aquest sentit,
és la relació entre els fossats més allunyats de la cortina, el del carrer de la Palla i el del
carrer d’Avinyó, i la recollida de les aigües brutes urbanes. Certament, els col·lectors,
encara no identificats, en els quals confluïa la xarxa de clavegueres documentades, en
aquest sector de la ciutat, en el subsòl de l’intervallum (apartat 7.1.2.8), podrien haver
recorregut la distància que separa la ciutat d’aquests fossats. De fet, el fons dels retalls
havia de rebre una certa circulació d’aigua, ateses la presència d’una petita canalització
que hi desaiguava, la composició llimosa dels nivells inferiors, i la presència del canal de
neteja al qual s’ha fet referència abans.290 D’altra banda, jutjant per les característiques
pròpies d’aquest fossat que, com es veurà en breu, sembla el més “militar” del conjunt
documentat, i pel fet que l’estratigrafia relacionable amb un entorn humit no sembla
particularment abundant, almenys en relació a la que es va documentar en el sector de la
Catedral i del carrer Sotstinent Navarro, potser la funció de recollida d’aigües brutes no
era la principal. És lògic que es verifiqués circulació d’aigua, tractant-se d’un canal: però
aquesta podia deure’s a episòdics fenòmens naturals, a la proximitat amb una de les rieres
que envoltaven la ciutat, o abocaments de petita entitat en el marc de la vida suburbana.
En definitiva, si es pot validar la interpretació segons la qual els trams nord-orientals de
la xarxa de fossats hauria estat relacionada amb el cicle de l’aigua, no es pot assegurar el
mateix pels que es van documentar al costat occidental de la ciutat.

En tractar, fins ara, l’ús dels fossats com abocadors, s’ha insistit en els aspectes
relacionats amb l’aigua i s’ha omès qualsevol referència a rebutjos sòlids, malgrat el fet
que la bibliografia, a vegades, ha contemplat també aquesta funció.291 La raó resideix en
el fet que, segons lògica, mentre que la funció de claveguera es pot posar en relació amb un
projecte estructurat i emmarcat en la planificació del desenvolupament urbà, la d’abocador
de rebutjos sòlids semblaria incompatible amb la primera. Una certa quantitat de residus

289De fet, l’evidència d’aquestes clavegueres havia portat (Duran i Sanpere, 1943, p. 61-63) a suposar
l’existència d’un fossat en aquest sector de la ciutat, tal com ha estat demostrat, només en època recent,
en el decurs d’una excavació al llarg del carrer Sotstinent Navarro (Ramos, 2012; C. Miró i Alaix, 2014, p.
206).

290Belmonte Santisteban, Carretero Nieto, 2008, p. 102, 186.
291Beltrán de Heredia, Carreras Monfort, 2011, p. 243.
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sòlids, necessàriament, hi hauria confluït, arrossegada per les mateixes clavegueres urbanes
– com és el cas de les restes faunístiques amb marques de tall documentades en el fossat
de la Catedral292 – o com producte d’abocaments puntuals i no regulats. Sembla poc
probable, però, que els mateixos fossats fossin utilitzats, institucionalment, com grans
escombriaires a cel obert. La diferenciació entre fossats i abocadors està clara, de fet,
en el sector del carrer d’Avinyó, on es va documentar, a més del doble fossat, un retall
exclusivament dedicat a la recollida de residus.293

Tots els fossats, com es veurà més endavant, es van començar a amortitzar en època
molt primerenca: el del Pati d’en Llimona es va omplir completament en un període
de temps molt breu, possiblement per la decisió d’urbanitzar el sector, mentre que
l’amortització dels altres es va dilatar en el temps, a vegades fins a l’època tardo antiga.
Exceptuant el primer cas, llavors, és de suposar que els fossats no només no constituïssin
abocadors utilitzats de forma intensiva, sinó que haurien estat objecte, fins i tot, de
sanejaments periòdics per contrarestar la inevitable tendència a l’ompliment.294

8.5.1.2 Els fossats en relació a la xarxa hidrològica

A aquest propòsit, resta encara per aclarir la mesura amb la qual els fossats estaven
relacionats amb les rieres naturals, atenent al fet que el més lògic seria que estiguessin
comunicats amb elles i que n’aprofitessin per desaiguar al mar. Els trams de fossats
localitzats al llarg dels carrers de la Tapineria i Sotstinent Navarro correrien paral·lels a
la riera de Santa Anna, on la pendent natural, tal com s’ha demostrat en el capítol 3
(vegeu fig. 3.10), els hauria permès desaiguar; les extremitats NE i SO dels dos trams de
fossats septentrionals, el de la Catedral i del carrer de la Palla, haurien pogut comunicar,
respectivament, amb el torrent de l’Olla i amb la riera de Santa Anna. L’hipotètic fossat
del Pati d’en Llimona hauria pogut desembocar en el mar de manera autònoma o, una
vegada més, connectant per la seva extremitat septentrional amb el fossat del carrer
Sotstinent Navarro.

Es tracta, a falta d’estudis paleohidrològics, d’un intent interpretatiu molt feble. A
més, cal plantejar-se la problemàtica que representa, de cara a un intent de reconstrucció
dels traçats dels fossats, els passos que s’havien de garantir en correspondència de les
portes urbanes. L’única dada concreta de la qual disposem es refereix al retall de la
Catedral, que es va practicar just al límit de l’eix viari que sortia per la porta de NO, i
que no constituïa cap impediment, per tant, a la sortida de la ciutat. Pels altres casos, es
pot imaginar una solució semblant, a conseqüència de la qual, per exemple, els trams de
fossats al llarg del carrer de la Tapineria i del carrer Sotstinent Navarro estarien separats
per la sortida per la porta de NE, i ambdós comunicarien, de manera autònoma, amb
la riera de Santa Anna. També es podria haver contemplat, en l’organització de l’espai

292Ravotto, 2015; Ravotto, 2016.
293Belmonte Santisteban, 2008, p. 92-94.
294La bibliografia ha proposat l’ús d’abocador de residus sòlids pel fossat de la Catedral. Tot i així, va

justificar el fet que la concentració de rebutjos és inferior a la d’altres abocadors urbans amb periòdics
trasllats del material (Beltrán de Heredia, Carreras Monfort, 2011, p. 243).
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al voltant de la ciutat, la construcció de petits ponts que, de totes maneres, semblen
necessaris, si no per creuar els fossats, per franquejar els llits de les rieres al llarg del
principal eix terrestre.

8.5.1.3 Els fossats en relació a la defensa

Queda, ara, per raonar sobre la possibilitat de què, en el projecte dels fossats, els
constructors haguessin tingut en compte la funció que, per antonomàsia, se’ls atribueix,
és a dir, la defensiva. Es tracta d’un aspecte que, des del punt de vista general i
independentment del període històric en el qual es plasma el projecte de Barcino, te
també implicacions culturals. En la simbologia de la tradició romana, de fet, el fossat i la
muralla constituïen el resultat d’una única acció: Romulus, al traçar el sulcus primigenius,
acumula la terra extreta del fossat a l’interior del que seria el perímetre urbà, conformant
una representació en miniatura d’una fossa i d’un murus.295

Ara bé, si es tracta d’establir si els fossats de Barcino haguessin estat planejats també
amb finalitats militars, en la majoria dels casos no es disposa de proves directes – a
diferència del que es constata per l’ús com abocadors, testimoniat per la presència de les
clavegueres – que permetin assegurar-ho.

L’únic cas on existeixen indicis d’un cert pes està representat pel doble retall del
carrer Avinyó, pel qual, fins i tot, es podria excloure la funció de recollida d’aigües brutes
i hipotetitzar una concepció derivada de la tradició militar. En aquest sentit, ja s’ha
esmentat que la recollida de residus s’hauria delegat a un abocador situat en proximitat
del fossat, això que hauria permès diputar aquest últim a diferents funcions. Però,
sobretot, és la morfologia de l’estructura que tendeix cap a una interpretació de tipus
estratègic. Un inventari de les instal·lacions castrenses en la península Ibèrica ha apuntat
al fet que, entre els campaments proveïts de fossats, en un terç dels casos es tractava de
dobles o múltiples rases paral·leles.296 A títol d’exemple, es poden citar els campaments
republicans de Cáceres el Viejo297 i d’Alto do Castelo (Alpiarça, Ribatejo, Portugal),298 o,

295Carandini, 2006, p. 434. En la llegenda de Roma, aparentment, no s’ha de confondre el sulcus
primigenius, funcional a la creació de la muralla, amb el fossat ritual de la fundació: en aquest últim
cas, que Romolus du a terme després de la delimitació del pomerium i abans de l’excavació del sulcus
primigenius, la fossa s’omple amb terra i ofrenes i rep, per sobre, un altar en el qual s’encén el primer foc
reial (Carandini, 2006, p. 400-401). El sulcus primigenius, en canvi, s’excavaria a l’exterior del pomerium,
i constituiria el primer pas per la fortificació de la ciutat. Es tracta d’una qüestió sobre la qual les fons
clàssiques no es troben d’acord, identificant a vegades el sulcus primigenius amb el recorregut de les
muralles, a vegades amb el recorregut del pomerium. L’opinió historiogràfica, des de fa temps, prefereix
considerar més correcta la primera versió. Aquesta és més antiga (la identificació del sulcus amb el
pomerium comença només en època imperial) i, sobretot, més coherent amb els detalls de la narració, atès
que l’arada amb la qual es va traçar la fossa s’aixecava en correspondència dels llocs on s’haurien bastit,
després, les portes urbanes. Aquestes interrupcions serien inconcebibles amb la necessària continuïtat
del pomerium, mentre que són perfectament compatibles amb la sanctitas dels murs i amb el ius de les
portes (Carandini, 2006, p. 433-434).

296Sabugo Sousa, 2007.
297Sabugo Sousa, 2007, p. 37.
298Fabião, 2007, p. 118.
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d’època augustal, els campaments de monte Cildá (Corvera de Toranzo i Arenas de Iguña,
Cantabria),299 de Castichu de la Carisa (Lena, Astúries),300 de La Loma (Palencia),301 i
també del castrum que va precedir la urbanització d’Asturica Augusta.302 L’eficàcia d’un
doble fossat va determinar, de fet, que la tradició es mantingués en època posterior, fins
a quedar inclosa dintre els estàndards enregistrats per les fonts clàssiques.303

No falten, tampoc, exemples on més fossats paral·lels envoltaven les ciutats, com a
Augusta Treverorum, les defenses de la qual daten del l’últim quart del segle II dC, on
puntualment es van detectar fins a tres fossats (l’interior, de 9 m d’amplada x 2,5 m de
profunditat; l’intermedi, de 12-14 m d’amplada x 3 m de profunditat; el tercer fossat,
detectat només al costat sud, de 14 m d’amplada x 4-5 m de profunditat),304 d’Atuatuca
Tungrorum,305 de la mateixa època i, també, amb dos o tres fossats, o de de Colonia
Ulpia Traiana.306

El fet que el doble fossat del carrer Avinyó, com d’altra banda l’únic fossat documentat
en el carrer de la Palla, es trobés a certa distància del recinte emmurallat, és compatible
amb una tradició poliorcètica, atès que l’amplitud del sistema de defensa es projecta en
funció de l’abast dels projectils llançats des dels murs. En la Germania Superior, per
exemple, els fossats estaven allunyats, sovint, a uns 18 m del campament, mentre que
a Britannia es localitzaven fins a 30 m de distància.307 Els 35 i 45 m, respectivament,
dels carrers d’Avinyó i de la Palla, es podrien posar en relació amb l’ús de maquinària
de guerra - que, al seu torn, pressuposa la presència de torres, l’existència de les quals,
de moment, sembla probable només en proximitat de la porta SO - o també de simples
armes llancívoles.308 La qüestió queda pendent d’aprofundiment mentre que no es disposi
de més dades, no només relatives a les estructures de fortificació, sinó també en relació a
l’ambient suburbà: és lògic pensar que els sistemes de defensa, si és que els fossats de
Barcino en feien part, per tal d’aconseguir la màxima eficàcia es projectessin en funció
de consideracions relatives a un entorn específic. Sense voler establir cap paral·lel amb la
disposició dels fossats en una zona de guerra, però amb intenció d’il·lustrar el concepte,
es pot fer referència al fet que el castrum de Monte Cildà preveia puntualment, a uns 165
m de distància del doble fossat més pròxim al campament, una segona línia defensiva,
també constituïda per una doble rasa.309

Un ulterior i més específic punt que troba, també, correspondència amb l’enginyeria
militar està representat pel petit canaló excavat, en el carrer d’Avinyó, al fons del vall

299Peralta Labrador, 1999, p. 201.
300Morillo Cerdán, E. Martín, 2005, p. 185.
301Sabugo Sousa, 2007, p. 39.
302M. L. González Fernández, 1996; Sevillano Fuertes, 2007, p. 345-346.
303Pseudo Higinus, De munitionibus castrorum, 49.
304Mertens, 1983, p. 43.
305Mertens, 1983, p. 46.
306Precht, 1983, p. 29-34.
307Sabugo Sousa, 2007, p. 31-32.
308A propòsit de les distàncies de dispar dels arcs romans, es vegi la nota 150, dins l’apartat 9.3.2.5 del

capítol 9.
309Peralta Labrador, 1999, p. 201.
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exterior. Aquests tipus de canalitzacions, ja documentades a altres indrets, s’haurien
d’interpretar, possiblement, amb la necessitat de neteja periòdica que, segons fonts
documentals procedents d’Egipte i Síria, estava inclosa entre els procediments vigents en
la gestió d’una instal·lació militar.310

Els paral·lels amb campaments semblen l’única via per sostenir una concepció d’ordre
militar d’un fossat en el qual, per les seves característiques urbanes, aquest aspecte
és difícilment demostrable d’altres maneres i que, d’altra part, per la seva situació
topogràfica i per la seva morfologia no sembla poder-se adscriure al mateix grup que la
resta de trams de fossats detectats al voltant de la ciutat romana.

El diferent context de pertinença impediria, d’altra banda, portar aquestes analogies
fins a les últimes conseqüències. No tant, en realitat, per la secció còncava dels fossats de
Barcino: encara que la bibliografia, citant l’obra del pseudo Higinus, es refereixi sovint
a les fossae fastigatae, amb perfil en “V”, o a la asimètrica fossa punica, existeixen, en
realitat, exemples de fossat amb perfil en “U” també en àmbit castramental.311 Però,
per exemple, les dimensions dels fossats de la colònia resulten, en general, superiors a
aquelles dels campaments (fig. 8.41), i són en canvi compatibles, com s’ha vist, amb
aquelles dels altres exemples urbans.

Si, resumint, les analogies fins aquí ofertes contextualitzen millor una línia d’investi-
gació ja apuntada per la bibliografia local, que atribueix al fossat del carrer d’Avinyó una
valença defensiva,312 l’extrapolació dels mateixos conceptes als altres trams de fossats és
més dificultosa. El del carrer de la Palla, que es situa, igual que el doble fossat, a una
distància considerable del recinte, podria fins i tot considerar-se part del mateix conjunt.
En canvi, el cas més incert està representat pel fossat meridional, que té característiques
poc definides. La seva localització topogràfica, paral·lela a la costa i, possiblement, a
breu distància del mar, obliga a raonar sobre la real necessitat d’un fossat defensiu per
aquest costat. No es pot especular res, finalment, sobre els trams al llarg de la plaça de
la Catedral, del carrer de la Tapineria i del carrer Sotstinent Navarro. De totes formes,
si el principal indici sobre el qual recolza la hipòtesi interpretativa del carrer d’Avinyó
resideix en la seva naturalesa doble, no es disposa d’elements suficients per descartar
totalment aquesta morfologia en els altres casos, exceptuant el de la Catedral. La resta de
retalls ha estat investigada només de manera molt parcial: d’aquell del carrer Sotstinent
Navarro no es coneix l’amplària total; l’existència del de la Tapineria només es va deduir
en funció d’indicis circumstancials; la distància entre la vora del retall documentat en
el carrer de la Palla i el marge de l’excavació no assolia els 4 m que separen els dos
fossats localitzats en el carrer d’Avinyó. Tot i així, amb les dades a disposició, és massa
prematur hipotetitzar un doble fossat artificial a altres indrets que no siguin el sector
sud-occidental de l’extraradi. En canvi, es pot reflexionar sobre el paper que haurien
fet, en aquest sentit, les rieres naturals: si llur cabdal no hauria sigut, possiblement,

310Sabugo Sousa, 2007, p. 29.
311Sabugo Sousa, 2007, p. 35-36.
312Belmonte Santisteban, 2008, p. 94-98.
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Figura 8.41: Diferència entre les dimensions dels dobles fossats de Monte Cildá (Peralta Labrador,
1999, fig. 3) i del carrer d’Avinyó (Belmonte Santisteban, Carretero Nieto, 2008, secció H-H’).
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comparable amb aquell dels rius que van permetre prescindir de fossats a altres ciutats,
haurien constituït, però, una vàlida integració als canals artificials.

8.5.2 Altres elements
Existeixen altres elements, entre aquells accessoris a la muralla pròpiament dita, que

deriven de l’arquitectura castrense o que, de totes formes, semblen poder-se posar en
relació amb una tradició constructiva militar. En primer lloc, l’intervallum, d’uns 7,5 m
d’amplada, amb paviment rústic, que recorria el perímetre interior del recinte (apartat
7.2). El fet que, a partir del segle II dC, hagi estat puntualment envaït per edificacions
civils,313 s’insereix en un procés normal d’amortització dels espais militars en època de
pau, que, a vegades, sembla haver-se detectat també en campaments legionaris.314

També, a més dels cossos de guàrdia que flanquegen la porta de NO, és versemblant
atribuir una funció militar a l’edifici documentat en la plaça del Rei, adossat a la muralla,
que, possiblement, ocuparia enterament l’amplària de l’intervallum i es desenvoluparia
al llarg de més de 7 m de llargària (apartat 7.3.3). En aquest sentit tendeixen la seva
situació topogràfica, just davant de l’escala d’accés al pas de ronda, i la presència de
peces de filiació militar trobades en aquest sector.315

8.6 La cronologia

8.6.1 La cortina i la porta NO
El projecte de la muralla i el començament de la seva realització són contemporanis,

amb tota probabilitat, a la fundació de la ciutat, que es pot situar al voltant de l’any 10
aC, després de l’acabament de la segona fase de les guerres càntabres.

Les defenses alt imperials estaven constituïdes per una sèrie d’elements de caracterís-
tiques i funcions diferents: la cortina, les portes, les escales d’accés al pas de ronda, els
cossos de guàrdia, els desaigües... La posada en pràctica d’un projecte tan articulat va
ser, probablement, esglaonada segons nivells de prioritat determinats, en gran part, per
exigències tècniques i, potser, també culturals.

A dia d’avui, els elements de datació directa proporcionats per les excavacions
arqueològiques no són suficients per assegurar una cronologia en funció del material
moble recuperat en la estratigrafia. D’entrada, cal recordar que la rasa de fonamentació
es va detectar només en tres ocasions: en relació a la porta NO, on, malauradament,
els problemes metodològics impedeixen treure informacions útils (apartat 6.1.10.2); en
relació a l’angle englobat en la Pia Almoina, que no va restituir material (apartat 5.1.3);
finalment, els únics materials extrets amb metodologia arqueològica procedeixen del
farciment de la rasa de fonamentació documentada arran de les excavacions de l’Arxiu

313Beltrán de Heredia, 2001a, p. 98.
314D’aquesta manera s’ha interpretat, per exemple, l’aprofitament de l’intervallum en el campament de

l’Ala II Flavia en Petavonium (Carretero Vaquero, 1993, p. 63).
315Beltrán de Heredia, 2001a, p. 98.
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Administratiu de l’any 1992 (apartat 5.2.2; làm. II). En aquest últim cas, però, es
tracta de troballes anecdòtiques: tres fragments, dos dels quals informes. Si bé llur
característiques ceramològiques i formals són clarament d’època alt imperial, i compatibles
amb una datació augustal, no es poden fer servir com element de judici.

D’altra part, i al marge dels problemes metodològics, no estranya que les excavacions
siguin extremadament gasives en materials arqueològics relacionats amb la rasa de
fonamentació, atès que aquesta es va excavar en el terreny verge i va ser reomplerta amb
el mateix sediment.

I, en efecte, el que es pot considerar l’esquelet del projecte - és a dir, la cortina – ha
de constar entre les primeres realitzacions del conjunt urbà. Aquesta, al seu interior,
englobava els col·lectors de desaigüe, que, en el plantejament d’una nova ciutat, mereixen
una prioritat absoluta: no només perquè estaven implicats en la gestió hídrica, sinó també
perquè, a efectes pràctics, hauria resultat antieconòmic construir-los en un segon temps.
A Segobriga, per exemple, també s’assisteix a un projecte d’època augustal en el qual
el forum, la muralla i les clavegueres es construeixen en el mateix temps.316 De manera
més explícita, la inscripció, ja recordada, de la porta dei Leoni en Verona, testimonia
que el projecte dels quals es van encarregar els quattuorviri incloïa, al mateix temps, la
construcció de la muralla, de les portes i de la xarxa de clavegueres.317

També la inscripció de Coelius (apartat 8.3.4.2), una vegada interpretada correctament
des del punt de vista paleogràfic, apunta a una cronologia de la primera muralla de
Barcino en època fundacional.318 Segons la inscripció, la cortina i les portes - a les quals
es poden afegir els fossats que, com s’ha dit més amunt, estan retallats en el terreny
verge - serien el producte d’un únic projecte.

Ignorem, però, si ambdós els accessos sobreviscuts als nostres dies es poden identificar
amb l’obra del duumvir. Pel que fa a la porta NO, a causa de problemes metodològics, i
pel fet que l’excavació es va centrar en un sector on la constant acumulació de material no
permet subdividir-la clarament en capes individualitzades, el terminus post quem queda
comprès entre l’època augustal i la meitat del segle I dC. En aquest sentit, encara que
l’estratigrafia excavada no proporcioni una data suficientment precisa, la contemporaneïtat
de la porta amb la cortina sembla fora de dubte.

D’altra banda, en la paret meridional del cavedium es documenta una inscripció que
podria aportar ulteriors dades (apartat 6.1.4.2.1.2). Algunes de les seves característiques
permeten plantejar, a nivell d’hipòtesi, que es tracti d’una marca legionària que, jutjant
pels traços més evidents de la inscripció, es podria relacionar amb la legio IIII.

Les marques de legions sobre obres públiques són ben conegudes tant a la península
Ibèrica com a la resta de l’Imperi. A la Tarraconense, aquests tipus de marques, referides
a les legions IIII, VI i X, van contribuir notablement a la delineació d’una activa política
de sistematització del territori en època augustal.

La majoria d’aquestes inscripcions presenten, a més d’un numeral, alguna abreviació

316Abascal, Cebrián, 2007, p. 577.
317Rebecchi, 1987, p. 140.
318IRC IV, 57.
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que permet relacionar-les amb l’àmbit militar. Així doncs, l’abreviació L(egio) seguida
pel numeral IIII es troba documentada, juntament amb altres marques legionàries,
tretze vegades en el Pont de Martorell,319 mentre que, possiblement, s’ha de rebutjar
la identificació d’una marca d’aquesta legió en el port fluvial de CaesarAugusta.320 La
interpretació d’una marca documentada en la presa de Muel (Saragossa), que en un primer
moment havia estat atribuïda a la L(egio) IIII,321 ha estat objecte d’una reinterpretació,
per part del mateix grup d’estudi, que descartaria, en canvi, un context militar.322

Recentment, s’ha cridat l’atenció sobre una sèrie de marques, documentades en
l’aqüeducte del conjunt arqueològic de Los Bañales de Uncastillo (Saragossa), que podrien
també referir-se a una intervenció legionària.323 En aquest cas, abans del numeral, s’hi ha
reconegut (o reconstruït de manera hipotètica, en el cas dels exemplars molt erosionats)
l’abreviació “L” i, al final d’algunes de les marques, s’hi reconeix una “M” que constituiria
l’abreviació de Macedonica.

En contades ocasions, també, les marques legionàries sobre pedres de construcció
preveuen només el numeral, tal com es documenta, en el conjunt portuari de Caesar
Augusta, en les inscripcions atribuïdes a les legions X i VI.324

Ara bé, la interpretació de la marca en la porta NO de Barcino no és fàcil: l’aproxima-
ció del traç - un fet comú, d’altra banda, a moltes altres d’aquest tipus d’inscripcions325

-, la particular textura del suport en gres del Montjuïc i el fet que hagi estat exposada
per molt de temps en un lloc transitat com la sortida del casc antic de la ciutat, en
perjudiquen una lectura unívoca. Sota aquest punt de vista, els traços del numeral IIII,
amb la línia horitzontal per d’amunt, són els elements que més criden l’atenció, i els
que donen peu a un aprofundiment de la qüestió cap a la possibilitat d’una efectiva
pertinença a una marca legionària.

Amb la intenció de proporcionar dades analítiques a nivell de detall, s’ha processat
la reconstrucció tridimensional que es va elaborar a nivell de documentació (fig. 6.11)
mitjançant tècniques numèriques pròpies d’altres àmbits. En concret, el model tridimen-

319Dotze es localitzen en l’estrep occidental, una en l’oriental (IRC, I, 1a; IRC V, p. 14-15; Gurt, Rodà
2005, p. 150-151).

320Gurt, Rodà de Llanza, 2005, p. 153 i nota 11; Beltrán Lloris, 2007-2008, p. 1077-1078.
321Uribe et al., 2010, p. 342-344.
322Navarro Caballero et al., 2014, p. 583-594. A la llum de l’evidència de més inscripcions procedents de

la presa, els investigadors prefereixen considerar el conjunt epigràfic en relació a un sistema de referència
topogràfica de la pedrera. Malgrat així, com ells mateixos reconeixen, la interpretació de les inscripcions
presenta encara diversos punts dubtosos.

323Jordán Lorenzo, 2011, p. 327-330
324Beltrán Lloris, 2007-2008, p. 1075-1077.
325S’ha de tenir ben present, de fet, la diferència entre aquest tipus d’inscripcions legionàries i aquelles

que es documenten en els mil·liaris, com a Sora, Castilicar I i Castilicar II (Saragossa), o sobre el pont
d’Aquae Flaviae (Gallaecia), on apareixen les abreviatures “L X G”, “Leg IIII Mac”, “L VI”, “L VII
Gemina” (Durán Fuentes, 2008; Vega Avelaira, 2008, p. 63; Ponte Arrébola, 2010, p. 91), així com,
en general, en les inscripcions més institucionals i representatives. El text, en aquests casos, és molt
més acurat que a les marques de pedrera, encara que, a vegades, facin servir les mateixes abreviacions.
Existeixen, tanmateix, excepcions on les marques són molt regulars i el traç acurat, com per exemple la
de la L(egio) III (Cyrenaica) a Bosra, a Síria (Durán Fuentes, 2008, p. 181-182).
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sional s’ha convertit en un “model d’elevació”, on la profunditat dels traços - igual que
si es tractés d’una reconstrucció orogràfica d’un territori - es pot visualitzar mitjançant
una escala de colors (fig. 8.42).

Una característica força comú de les marques legionàries - almenys, la que sovint
permet adscriure aquest tipus d’inscripcions a l’àmbit militar - està representada per
l’abreviació de la paraula legio. Existeixen, s’ha vist, exemples on el numeral no va
precedit de cap lletra; però el primer pas, en la interpretació de la marca de Barcino,
hauria d’avaluar la possibilitat de pertànyer a la tipologia més difosa.

Abans del possible numeral, en efecte, es distingeix un solc, amb orientació aproxi-
madament vertical, poc definit i amb una alçària menor que la resta. Malgrat la seva
exigüitat, és possible que aquesta línia hagi estat gravada expressament, atès que, igual
que a la resta del text, en la incisió semblen reconeixer-se els traços d’un punxó.

La seva escassa definició es podria posar en relació amb l’aproximació general de la
inscripció. Es coneixen exemples on, si la interpretació proposada pels investigadors és
correcta, la “L” inicial es veu reduïda a un traç vertical,326 fins i tot d’alçària menor que
les lletres següents.327

En la marca de Barcino és temptador, a més, reconèixer una lleu torsió cap a la dreta
de l’extremitat inferior d’aquest primer traç, amb la qual cosa s’obtendria una definició
major que als exemples esmentats (fig. 8.43). Tot i així, arribats a aquest punt, convé
tenir ben present el risc de que la interpretació es vegi condicionada per la cerca d’un
significat determinat a priori.

Encara més problemàtic és la interpretació del signe que segueix l’hipotètic numeral,
pel qual qui escriu no ha pogut trobar cap paral·lel en la sèries de marques legionàries
publicades. Sí que, arran d’un examen autòptic de les esmentades marques del pont de
Martorell, per exemple, es té la impressió que, puntualment, les inscripcions legionàries
estiguin acompanyades de marques que - si no són el resultat aleatori del treball de la
pedra - són de difícil interpretació (fig. 8.44).

D’altra banda, la contingència en la qual algunes de les inscripcions legionàries
s’haurien efectuat – podria tractar-se d’un “segell” d’ordre tècnic, posat en la mateixa
pedrera, segons una dinàmica admesa pels historiadors328 - no implica de cap manera
una estandardització de les marques.

Aquest signe està format per una part central de forma aproximadament rectangular,
la base de la qual sembla, en realitat, lleugerament convexa. Dels angles inferiors d’aquesta
figura es desprenen dos trets simètrics i obliqüis que, disposats de manera que la forma
resultant recordi aproximadament un triangle. Per sobre del rectangle, es distingeix un
punt força gruixut que, també, podria haver estat gravat expressament.

Per tal d’interpretar el significat del signe, i assumint que no es tracta d’un text,
sinó d’una marca de caràcter pictogràfic, es poden recercar, per tant, analogies amb
evidències que transcendeixin l’àmbit estrictament epigràfic. En aquest cas, es podria

326Jordán Lorenzo, 2011, p. 329, núm 78.
327Jordán Lorenzo, 2011, p. 327-328, núm 77.
328Navarro Caballero et al., 2014, p. 591.
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(a)

(b)

Figura 8.42: Tractament numèric del model 3D de la inscripció en la porta NO, en color (a) i en
escala de grisos (b). Les tonalitats més fosques corresponen a solcs més profunds (A. Ravotto.).
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Figura 8.43: Interpretació dels traços constitu-
ents de la inscripció en la porta NO, sobre el fons
de la fig. 8.42a (A. Ravotto).

Figura 8.44: Inscripció de la Legio IIII en el costat nord de l’estrep
occidental del pont de Martorell. A la dreta de la inscripció s’han
evidenciat uns signes, de significat indeterminat, que podrien haver
estat gravats expressament (foto A. Ravotto).
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proposar una identificació amb una representació d’un vexillum, una tipologia específica
dels estendards militars.329

S’ha de reconèixer que els traços guarden certa analogia amb les representacions de
vexilla que consten, per exemple, en les fonts numismàtiques (fig. 8.45, 8.46, 8.47). A les
emissions alt imperials de la seca de Caesar Augusta mateixa, per citar un cas proper
a Barcino, els vexilla eren un element recurrent.330 En aquest sentit, és particularment
interessant el dupondi on, al revers, es representa un vexillum entre estendards, amb els
números de les legions VI, IIII i X, datat entre 3 i 4 aC;331 o també el dupondi, del 31-32
dC, al revers del qual consta un vexillum entre dos signa i la llegenda LEG IV LEG VI
LEG X (fig. 8.45).332

Figura 8.45: Revers del dupondi del
tipus RPC, I, 346, encunyat a Caesar
Augusta el 31-32 dC (Aguilera Hernán-
dez, 2016, fig. 295).

Figura 8.46: Detall del vexillum repre-
sentat a un semis del tipus RPC, I, 315,
encunyat el 8-7 aC (Aguilera Hernán-
dez, 2016, fig. 153).

No es pot, ni tan sol a nivell d’hipòtesis, adscriure el signe de la porta NO a una
tipologia concreta de vexillum (fig. 8.48): en el cas de que s’accepti la proposta, potser
els més probables serien un vexillum simple o el vexillum aspat, però el detall de la incisió
no ofereix indicacions.

En el cas de confirmar-se una lectura, proposada a escala hipotètica, que la relacioni
amb la Legio IIII, es disposaria d’una prova de la participació dels militars en la construcció
de la muralla, i representaria una confirmació directa de la teoria segons la qual la fundació
de la ciutat hauria estat part d’aquest procés de reorganització del nord-est peninsular,
en el qual les legions augustal van fer un paper actiu i del qual la fundació de Saragossa i
la construcció del pont del Diable exemplificarien els principals àmbits d’actuació.333

329Kavanagh de Prado, 2015, p. 222-254.
330Aguilera Hernández, 2016, p. 992-993.
331RPC, I, 319
332RPC, I, 346
333Rodà de Llanza, 2001, p. 22; Rodà de Llanza, 2009, p. 204-205.
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Figura 8.47: Iconografia de vexilla sobre monedes dels
segles IV-V dC (Kavanagh de Prado, 2015, fig. 50).

Figura 8.48: Proposta d’evolució tipològica dels vexilla des del segle
I aC al segle V dC (Kavanagh de Prado, 2015, fig. 52).
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8.6.2 La porta SE
S’ha esmentat que, segons unes dades arqueològiques proporcionades per una excavació

de l’any 1990, la porta SE hauria estat reconstruïda, o reformada de manera consistent,
en una època a partir del començament del segle II dC, possiblement en un moment no
massa allunyat d’aquest terminus post quem.

Al marge dels dubtes i de la necessitat de comprovació de la nova datació, necessitat
a la qual s’ha fet referència més vegades al llarg del present treball, la veritat és que no
seria difícil contextualitzar aquesta proposta en la resta de l’urbanisme d’aquest sector,
tal com ja havien apuntat els redactors de la “memòria conjunta” de les excavacions
antigues.334 Cal tenir en compte, de fet, que a partir de l’època flàvia sorgeixen, adjacent
a la muralla augustal i per la seva banda exterior, dos conjunts monumentals que canvien
completament la fisonomia de la façana marítima. A ponent del decumanus es construeix
un complex, d’àmbit termal335 o relacionat amb activitats portuàries,336 que inclou un
criptopòrtic paral·lel a la via (fig. 8.49)337 i, a llevant, en una època compresa entre
mitjans del segle I dC i inicis del segle II dC, es basteix un establiment termal.338

La bibliografia atribueix a la porta SE, respecte als altres accessos, una major
representativitat urbana en virtut del fet que s’obria cap al que havia de ser la principal
via de tràfic de Barcino, la façana marítima i el port. Si la monumentalització de la
muralla va lligada al desig d’exterioritzar el benestar econòmic de la ciutat, sembla
versemblant que sigui la conseqüència d’un procés urbanístic més ample, mitjançant
el qual s’hauria pogut reformar totalment – en una època de floridesa - el sector que
vehiculava el motor econòmic de la colònia. El viatger que, al començament del segle II
dC, arribava a Barcino per mar contemplava, amb una única mirada, el cabal comercial
suggerit per les instal·lacions portuàries, l’estat de benestar representat per un complex
termal i, al fons, la seguretat de la gestió administrativa de la ciutat que quedava plasmada
en la muralla i en una porta al més típic estil itàlic.

Es tracta d’una hipòtesi interessant, que transforma radicalment la visió tradicional
d’aquest sector del recinte. La porta SE constituiria una segona versió de l’accés urbà per
la banda del mar, i aniria precedida d’una altra, de la qual ignorem totalment l’aspecte,

334Gea, Hernández, 2012, p. 109.
335Mar, Garrido, Beltrán Caballero, 2012, p. 95-97.
336Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2007, p. 624-626.
337S’ha de remarcar, a aquest propòsit, que la reconstrucció proposada pels redactors de la “memòria

conjunta” (Gea, Hernández, 2012, plànol 35), aquí presentada a la fig. 9.68, difereix lleugerament de
la reconstrucció elaborada per Mar, Garrido, Beltrán Caballero, 2012, fig. 15, aquí presentada a la fig.
8.49. En el primer cas, de fet, la façana del criptopòrtic de les termes està precedida, des de la banda
NE, per una mena de corredor, algunes restes del qual es van documentar en el decurs d’una intervenció
de l’any 2004 (Hernández Gasch, 2006a, p. 26). La diferència principal rau en el fet que Mar, Garrido,
Beltrán Caballero, 2012, p. 95, consideren que l’arcada documentada l’any 1862 en enderrocar una
torre baix imperial (fig. 2.3; sobre la qüestió, es vegi pàgina 43, dins l’apartat 2.2, i pàgina 81, dins
el capítol 4), feia part de la façana de les termes, mentre que segons Hernández Gasch, 2006a, p. 26,
l’arcada delimitava el corredor adjacent. En aquesta segona opció, el corredor constituiria una mena de
perllongació del passadís meridional de la porta urbana.

338C. Miró i Alaix, Puig i Verdaguer, 2000; Cabañas Anguita, Nadal i Roma, 2012, p. 19.
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Figura 8.49: Reconstrucció del front marítim a partir de l’època
flàvia (Mar, Garrido, Beltrán Caballero, 2012, fig. 15, detall); a la
banda NE del decumanus (a la dreta de la imatge, davant de la torre
de flanqueig), també existia un conjunt termal.

construïda en el mateix projecte fundacional.

8.6.3 Els elements accessoris
Tornant a aquest últim, existeixen altres elements, que constituïen afegits sense

massa repercussió sobre el disseny de la ciutat, que aparentment es van completar en un
moment lleugerament posterior respecte a la cortina, als fossats i a la porta NO. És el
cas, concretament, de l’escala d’accés al pas de ronda del subsòl de la plaça del Rei, del
cos de guàrdia davant d’aquesta i de la pavimentació de l’intervallum.339

Pel que fa a l’escala d’accés al pas de ronda (apartat 7.3.4), la seva datació es pot
aproximar entre l’època augustal i mitjans del segle I dC: la seva posterioritat respecte
a la muralla està testimoniada, més que pel fet que la seva fonamentació es situa a
una cota lleugerament superior a la del recinte –que podria ser degut, senzillament, al
perfil natural del relleu sobre el qual va sorgir la ciutat -, per l’evidència de la relació
estratigràfica de l’alçat, adossat al recinte. El terminus ante quem estaria representat per
la presència d’una claveguera (vegeu a partir de pàg. 189, a l’apartat 7.2.2), construïda
en època indeterminada, però posterior a la construcció de l’escala, que va ser objecte de
manutenció periòdica a partir de la meitat de la primera centúria.

Pel que fa a la primera pavimentació de l’intervallum, es disposa d’alguns elements de
datació directa: en el sector de la Pia Almoina (apartat 7.2.1), entre l’escadusser material
que va quedar englobat en els estrats inferiors del paviment, es registra un fragment de
terra sigillata itàlica Conspectus 20.4.3, datada a partir de l’any 40 dC (làm. III,1); en

339Les dades disponibles no permeten especular a propòsit de l’altra, hipotètica, escala, localitzada en el
sector del Pati d’en Llimona.
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el subsòl de la plaça del Rei (apartat 7.2.2), encara que les excavacions més recents no
hagin assolit els nivells inferiors, Duran i Sanpere va assegurar que una copa de terra
sigillata sud gàl·lica de forma Dragendorff 37a, datada a partir de l’any 60 dC, procedeix
del primer estrat de pavimentació (làm III,2).

La datació d’aquest tipus de pavimentació rústica - molt difosa a la Barcelona romana
- és sempre problemàtica, atès que és molt difícil distingir la estratigrafia originària de la
que deriva de les intervencions de manutenció, que podrien haver-hi introduït material
d’època posterior.

Els excavadors, tanmateix, asseguren que el material moble recuperat procedeix dels
estrats inferiors de l’intervallum i, per tant, val la pena considerar, fina a prova contrària,
que la pavimentació s’hagi abocat cap a la meitat del segle I dC. Atès que l’escassa
quantitat de material no proporciona més que un terminus post quem força indicatiu,
es podria pensar que aquesta activitat constructiva s’hauria pogut dur a terme en la
mateixa època de la reforma de la porta SE.

En un moment successiu a la primera pavimentació de l’intervallum i a la construcció
de l’escala d’accés al pas de ronda, es va emplaçar, al costat d’aquesta, l’hipotètic cos de
guàrdia al qual s’ha fer referència més amunt (apartat 7.3.3). En aquest cas, com en el de
l’escala, tampoc es disposa d’element de datació directa, però la contextualització respecte
a altres evidències arqueològiques ofereix una aproximació cronològica força fiable. Per
sobre dels fonaments adossats a la muralla, l’arrencament de l’alçat, que correspondria
al nivell d’ús de l’estructura, coincideix amb la cota que, jutjant per la successió de
repavimentacions de l’intervallum documentada en el sector adjacent (apartat 7.2.2), els
habitants de Barcino trepitjaven entre finals del segle I i l’inici del segle II dC.340

8.6.4 Un projecte a llarg termini
Està clar que les hipòtesis expressades en aquest apartat es fonamenten sobre indicis

que no ofereixen les desitjades garanties de fiabilitat i, en general, constitueixen una
pobre base per documentar l’evolució d’un monument tant complexe com és el primer
recinte de Barcino. Tanmateix, les coses com són: es tracta del que es disposa al respecte
i el fet d’haver-ho recollit en una única tractació, ofereix, al menys, un punt de partida
per a desenvolupar ulteriors teories interpretatives.

De moment emergeix, de les pàgines anteriors, una dinàmica constructiva que, per
primera vegada, matisa el tradicional concepte de “muralla fundacional” en un procés
força dilatat en el temps i que, a més, sembla versemblant. D’una banda, s’adapta
perfectament – podria constituir-ne la demostració – a unes prioritats constructives que,
segons lògica pragmàtica, s’havien hipotetitzat al començament d’aquest apartat. Al
mateix temps, i a un ulterior nivell d’interpretació, contribueix a visualitzar la manera en
la qual la muralla i la ciutat estaven estrictament vinculades en el projecte constructiu.

Recapitulant, la construcció de les primeres defenses de Barcino s’haurien dut a terme,
segons la reconstrucció presentada, de la següent manera. En primer lloc, a partir de

340Beltrán de Heredia, Revilla, 1997-1998, s/p.
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l’any 10 aC, s’haurien construït la cortina, les portes, de les quals avui queda, només,
la nord-occidental, les dependències militars solidàries amb aquesta última i els fossats.
Possiblement, l’escala d’accés al pas de ronda es pot incloure en aquesta primera fase del
projecte, i fou bastida en quant el tram de cortina al qual s’adossa estigués acabat. Es
tracta, en suma, dels elements necessaris per procedir a la construcció de la resta de la
ciutat, atès que garantien, per si sols, la posada en funcionament del recinte defensiu.
Certament, l’abundant disposició de mà d’obra permetia, fins a un cert punt, la progressió
simultània en la construcció dels principals edificis urbans, com la muralla, el forum i el
temple. A partir d’aquest moment, però, l’entramat urbà i els edificis públics passarien a
ser la prioritat.

Pel que fa als elements accessoris, com un altre allotjament militar i la pavimentació
de l’intervallum de la qual, per ser un vial perifèric, s’hauria pogut prescindir en un
primer moment, s’haurien afegit només una vegada que la construcció de la ciutat estigués
en una fase suficientment avançada. No es pot matisar, amb les escadusseres dades a
disposició, si aquests elements s’haurien afegit de manera gradual, com a completament
del projecte originari, o hagin sigut el producte d’un replanteig molt més ambiciós, del
qual la porta SE és l’exemple més clar.

A la primera hipòtesi s’ha d’adscriure, aparentment, el tancament del cicle de l’aigua
començat amb la construcció dels col·lectors englobats en la muralla. Segons les dades
cronològiques, incertes, proporcionades per la tradició investigadora, la integració de
l’aqüeducte en el recinte emmurallat s’hauria concretat només uns 50 anys després.341

En el cas de confirmar-se aquesta datació, s’hauria d’assumir que, fins a aquest moment,
l’aprovisionament hídric necessari a la vida de la colònia hauria estat garantit per pous
com, per exemple, aquell documentat al solar del carrer de Sant Honorat 3, amortitzat al
tercer quart del segle I dC.342

De totes maneres, a la segona meitat del segle I dC, quan es podria considerar
definitivament conclòs el projecte augustal, la ciutat estava funcionant a ple règim i es
trobava en un període de benestar econòmic, a diferència del que es documenta e a altres
centres catalans com Baetulo i Emporiae, com demostra, in primis, el desenvolupament
d’un suburbium extramurs on els mosaics i les pintures eren part recurrent de l’arquitectura
domèstica.

Els administradors de la segona meitat del segle I i del començament del segle II dC
eren ben conscients d’haver assumit, també en la pràctica, el paper predominant que els
corresponia per estatut: entre altres actuacions, van decorar de manera més sumptuosa
el forum343 i van ampliar la ciutat, amb conjunts monumentals, per la banda meridional.
A culminació d’aquest procés - en un moment indeterminat, a partir del canvi de centúria
- es va decidir valoritzar també el que, fins ara, havia constituït una mera contenció del
nucli administratiu del territori, adaptant la porta SE a la nova escenografia de la façana

341Per a la datació de l’aqüeducte, es vegi C. Miró i Alaix, 2010, p. 154 i, en aquest mateix treball, a
pàg. 174, dins l’apartat 7.1.1.

342Florensa I Puchol et al., 2011, p. 88-89.
343Rodà de Llanza, 2001, p. 27-28.
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marítima.

8.7 L’estat de conservació de la muralla
Fins ara, en intentar visualitzar la idea d’una evolució diacrònica del sistema defensiu,

s’ha fet referència a impulsos que s’emmarquen en un procés de desenvolupament positiu,
fruit d’un plantejament a llarg termini o d’una conjuntura econòmica favorable. Existeixen,
però, altres factors, menys voluntaris o, millor dit, menys coordinats, que amb tota
seguretat feien del recinte un monument en continua transformació.

Entre els que es poden documentar, adquireix particular rellevància el desgast de
l’obra, al qual es poden atribuir, probablement, gran part de les evidències de reparacions
al llarg del recinte. Malauradament, atès que la manutenció es detecta només en l’alçat,
no és possible ancorar les diverses intervencions a una cronologia absoluta: en molts
casos es tracta, probablement, de reconstruccions emmarcades en el projecte de la segona
muralla, mirades a sanejar el suport constituït pel recinte antic; en altres, és possible que
les intervencions de restauració s’hagin intercalat al llarg de l’Alt Imperi.

En termini general, la degradació dels sistemes defensius es pot atribuir a la lenta
pèrdua del significat principal dels recintes. Quan aquest passa en segon pla, l’obra
degrada per falta de manutenció o, fins i tot, és enderrocada, per expressa voluntat dels
administradors, per obtenir espai urbanitzable.

La degradació de les infraestructures defensives al llarg de l’Alt Imperi és, d’altra
banda, un fet testimoniat per les fonts escrites344 i documentat de manera arqueològica,
puntualment, en multitud de casos. La llarga història de la muralla d’Aquileia, amb el
seu seguit d’enderrocs i reconstruccions, n’és un exemple paradigmàtic,345 però es poden
citar altres casos puntuals: el teatre, igual que en el cas d’Aquileia, amortitza la muralla
d’Albintimilium;346 a Albingaunum, entre els segles I i III dC, l’urbanisme privat i públic
ocupa, a poc a poc, el lloc que corresponia a la muralla de la primera meitat del segle I
aC;347 Tergeste, Verona, Iulia Concordia, Ravenna, Ariminum, Ostia i Pompeii també
compten amb episodis semblants.348

344Herodià, VIII, 2, 4.
345Construïda en la primera meitat del segle II aC, després d’una primera restauració d’una porta al

voltant de la meitat del segle I aC, la cinta està afectada per una sèrie d’enderrocs, justificats per la
manca de necessitat defensiva. En la segona meitat del segle I aC el teatre es sobreposa a les restes de la
cortina en el sector occidental; cap al final del segle I dC, un tram del sector oriental es destrueix per fer
espai a una infraestructura portuària fluvial; paral·lelament, l’edilícia privada contribueix a anul·lar les
funcions militars del recinte adossant-se’l a ambdós costats. En l’any 238, tal com informa Herodià, en
previsió de l’imminent setge de Maximín el Traci la muralla va ser restaurada amb rapidesa, reconstruint
les partes degradades – inclòs, com confirma l’arqueologia, el sector portuari – i afegint noves torres.
Finalment, al començament del segle IV dC, es construeix una nova muralla que reprodueix només en
mínima part el traçat de l’antiga.(Bonetto, 2005, p. 171-183)

346Lamboglia, 1956, p. 115-134.
347Massabò, 2004, p. 31.
348Bonetto, 2005, p. 174.
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En aquest sentit, abans d’entrar en el mèrit de la qüestió, caldrà esmentar l’evolució
dels fossats des de l’època fundacional. Es tracta d’una evolució no homogènia, que,
possiblement, depèn de diferents factors segons l’ús al qual les estructures estaven
diputades:

- el retall en el sector del Pati d’en Llimona (apartat 7.1.3.3) s’amortitza de manera
sorprenentment ràpida, entre el regnat d’August i el de Tiberi, és a dir, durant els primers
50 anys de vida de la colònia. En tot cas, el sector es comença a urbanitzar a partir de
finals del segle I o inicis del segle II dC349, per efecte d’un pla urbanístic que preveia la
construcció d’un complex termal en aquest indret;

- el doble fossat del carrer d’Avinyó (apartat 7.1.3.4) va començar a perdre la seva
funcionalitat al voltant d’aquesta mateixa època tot i que, si més no en la seva part
exterior, s’acaba omplint només al segle III dC;350

- el fossat documentat al carrer de la Palla (apartat 7.1.3.5) s’amortitza, segons les
paraules de l’arqueòleg que va dirigir la intervenció, “d’una forma progressiva des dels
segles III-IV fins al V dC;351

- els resultats de l’excavació a l’avinguda de la Catedral del 1989, que encara estan a
l’espera d’una presentació detallada, semblen apuntar a un procés semblant, possiblement
una mica més dilatat en el temps, atès que el fossat documentat a aquest sector s’ha
anat reblint durant tot l’Imperi fins als segles V-VI dC.352

La dificultat de reconèixer el significat de les dinàmiques d’amortització resideix en el
fet que, a l’hora d’interpretar els retalls, exceptuant el cas del fossat del carrer d’Avinyó,
no s’ha pogut discernir el límit entre la funció militar i la de gestió hídrica.

Ja s’ha esmentat, però, que els fossats que funcionaven – de manera exclusiva o
complementària a la funció defensiva - com abocadors de les clavegueres urbanes, haurien
estat objecte de manutenció periòdica fins a època molt avançada. Potser no és un cas
que l’únic cas pel qual sembla possible assegurar una concepció majoritàriament militar,
el del carrer d’Avinyó, havia deixat de rebre atenció en època força primerenca, per
arribar a ser completament obliterat, en les prioritats del Baix Imperi, cap a mitjans
del segle III dC. Un discurs anàleg es pot plantejar per la pretensió defensiva del fossat
meridional, si és que mai va arribar a tenir-la, que va ser sacrificada, ben aviat, en les
reformes destinades a exterioritzar el creixement econòmic de la ciutat.

Centrant-se en les partes en alçat del recinte, en Barcino no es disposa d’elements
per afirmar que les construccions que es van adossar, durant l’Imperi, a ambdós costats
de la primitiva muralla, haguessin arribat a amortitzar-la puntualment. Tot i així, la
incúria que van patir les defenses és evident.

Un primer esment mereix el sector septentrional, corresponent al tram de cortina que
es desenvolupava al llarg de l’actual plaça de la Catedral: el parament extern, a diferència

349Gea, Hernández, 2012, p. 82-85, plànol 24.
350Belmonte Santisteban, 2008, p. 95-98.
351Hinojo García, 2010, p. 83-84.
352Blasco, C. Miró et al., 1993, p. 109; Ravotto, 2015; Ravotto, 2016.
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del que preveia el projecte originari, apareix bastit en opus quadratum. Aquesta tècnica
no es limitaria a les cotes inferiors, com es pot veure encara avui, al costat de la casa del
Degà, o com resulta de la planimetria elaborada arran de les obres de reforma de la plaça
de l’any 1952, sinó que, segons l’única secció de la qual es disposa, el parament de grans
blocs va substituir completament l’opus vittatum original (secció 1). La bibliografia, que
va notar com els panys en opus quadratum (quan no pertanyen a la primera fase del
recinte), es localitzen en sectors on l’amplada de la muralla, entre 1,3 i 1,5 m, és menor
dels dos metres “canònics”, atribueix l’anomalia a episodis de restauració.353 Tal com es
va plantejar a l’hora d’interpretar les evidències arqueològiques (a partir de pàg. 211,
dins de l’apartat 8.2.2), bé podria ser que, a conseqüència d’una caiguda del parament
original, la muralla hagués estat reconstruïda amb carreus de grans dimensions, sense,
però, recuperar la perfecta homologació de la façana.

Aquesta suposada restauració, pel mateix fet d’haver reconstruït el parament extern
de la primera muralla, no semblaria relacionada amb el desdoblament del recinte en
època baix imperial: és de suposar que, en aquest cas, s’hauria procedit, amb una única
acció constructiva, a enllaçar els dos cossos, en lloc de mantenir-los separats per un nou
parament entremig.

La presència o l’absència del parament “mitjancer” (corresponent al parament exterior
de la muralla alt imperial) semblaria constituir un vàlid element per l’aproximació de
l’època de les restauracions observades a altres llocs del recinte. La seva absència, de
fet, es podria adscriure a intervencions baix imperials, siguin aquestes dirigides a pal·liar
deficiències estructurals o, tal com s’ha hipotetitzat més amunt, a substituir eventuals
torres del primer recinte. En el cas de la secció visible en el carrer del Call, on el farciment
apareix homogeni (alçat 25), es pot pensar a una reconstrucció del segle III dC, potser
limitada a les cotes superiors. De la mateixa manera, la falta del parament extern de
la muralla alt imperial que, segons la famosa observació de Duran i Sanpere, es detecta
en la secció del recinte en la plaça del Rei,354 confirmada, en època més recent, per una
intervenció arqueològica a la capella de Santa Àgata,355 podria relacionar-se amb la
decisió de no reconstruir una part de l’obra que havia caigut i que, encara que restaurada,
no hauria augmentat la solidesa de la nova fortificació.

Malgrat el que s’acaba d’exposar, la varietat de situacions testimoniades i els límits de
la documentació arqueològica impedeixen operar una diferenciació segura dels diferents
exemples coneguts. Per exemple, si s’adopta aquesta línia deductiva, el sector corresponent
a l’actual plaça dels Traginers necessita alguns ajustaments interpretatius. En aquest
indret, la muralla augustal va arribar a l’època baix imperial en un estat de conservació
lamentable: atès que assolia només un terç de la seva alçària original, la nova muralla
no només se li va adossar, sinó que va integrar també l’alçada perduda fins a la cota

353Granados, 1991, p. 176; Puig i Verdaguer, Rodà de Llanza, 2007, p. 610.
354Duran i Sanpere, 1943, p. 67.
355Rovira i Mata, 1990-1991, p. 64-66. En aquesta intervenció es va documentar la superfície superior

de les dues muralles, on l’opus caementicium del rebliment quedava a la vista i no presentava cap partició
interior deguda al parament exterior de la muralla alt imperial. Malgrat haver-hi practicat un parell de
sondeigs, l’interior apareixia homogeni.
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del pas de ronda (secció 6). D’aquesta manera, la secció dibuixada per F. Cardoner
representa el parament entremig fins a una alçària de tres metres, que correspondrien a
les restes sobreviscudes de la fase original; per sobre d’aquesta cota, el rebliment d’opus
caementicium apareix uniforme d’una extremitat a l’altra del recinte, això que constituiria
una prova del fet que, a l’hora de bastir la nova fortificació, es van aprofitar les restes
tal com estaven, sense reconstruir un alçat que, de totes maneres, no hauria quedat a la
vista.

Malgrat això, en la cantonada on, en època baix imperial, es va bastir la torre VI/1
(corresponent a la torre 33 en la numeració tradicional),356 i darrere d’aquesta última,
en el parament extern de la muralla alt imperial apareixen encastades algunes peces de
major dimensions, una de les quals, reutilitzada, procedent d’un context funerari (vegeu
l’apartat 5.2.4).

L’espoli d’una necròpoli, a l’estat actual de la recerca, sembla poc compatible amb
una intervenció duta a terme anteriorment al segle III dC. En conseqüència, s’haurà
d’assumir que, puntualment, sí que es va reconstruir el parament exterior de la muralla,
en el mateix temps en què se li adossava l’obra nova. Potser, en aquest cas, la decisió es
veia determinada per l’emplaçament de la restauració en la cantonada – de fet, els grans
carreus es localitzen només en l’aresta - on haurien afegit resistència a les sol·licitacions
externes. O, també, aquesta solució particular es podria relacionar, igual que va fer Serra
Ràfols a propòsit de la construcció dels ciments de la segona muralla,357 amb el grau
d’autonomia del qual disposaven, en el marc d’un projecte coordinat, els diferents equips
de treballadors que van aixecar l’obra baix imperial.

Finalment, existeixen llargs trams on la cortina apareix refeta al final del segle III dC,
aplicant un programa unitari, de manera força uniforme, des d’una extremitat a l’altra
del traçat del recinte. Aquests sectors es reconeixen perquè el parament interior va ser
substituït per panys d’opus Africanum, per la construcció dels quals, com testimonia
una peça funerària inscrita,358 es va reutilitzar material alt imperial. Llur detecció, que
tot just acaba de començar, es va poder comprovar en els trams a l’interior del palau
Episcopal, a l’interior del Pati d’en Llimona, a l’interior de la finca del carrer Lledó
7.359 Atès que es tracta d’una obra que, amb tot el dret, es pot considerar part del
projecte baix imperial, la seva interpretació detallada es reserva pel capítol corresponent
(apartat 9.2.1). El que aquí interessa, en canvi, és el negatiu d’aquestes refaccions, que
correspondria a l’estat de conservació de la muralla al concloure la primera etapa de
la ciutat. La impressió que se n’obté és la d’una muralla derruïda, les restes de la
qual s’assemblen a les estampes romàntiques: una vegada eliminades les construccions
privades que s’hi havien adossat, els constructors del segle III havien de recompondre
les crestes dels murs irregulars que s’estenien al llarg de desenes de metres consecutius.
En el Pati d’en Llimona, l’únic punt on, mitjançant la documentació elaborada fins

356Es vegi l’apartat 1.2.4 a propòsit de la nova numeració de les torres baix imperials.
357Serra Ràfols, 1964, p. 47.
358IRC IV, 209.
359Ravotto, 2014, p. 152-154.
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ara, es poden treure unes primeres dades provisionals, l’opus Africanum comença a una
alçada d’aproximadament 6 metres per sobre el nivell d’ús a l’interior de la ciutat en
aquest sector – tot i que en alguns casos la cota pot ser menor.360 En el costat oriental
del recinte, segons sembla de les primeres observacions d’una intervenció duta a terme
l’any 2009 (apartat 5.2.3), les restauracions començaven, encara que de manera menys
uniforme, des de cotes encara més baixes.

La muralla, doncs, com a part integrant de la ciutat, que es transforma amb ella
i no representa un límit físic immutable fins a la segona, i més coneguda, etapa. Les
pautes evidenciades en les pàgines anteriors són interessants, sobretot, si s’analitzen,
com es farà en l’últim capítol, en un més ampli marc interpretatiu: llavors emergiran els
elements constitutius d’un equilibri entre la defensa, les necessitats cíviques, la conjuntura
econòmica, i el missatge cultural implícit en qualsevol obra arquitectònica romana, que
van determinar la forma de Barcino al llarg de varis segles de la seva història.

360Tant en el Palau del Bisbe com en el Pati d’en Llimona, gran part del pany de muralla per sota de
l’opus Africanum va ser excavat, en èpoques posteriors, per tal d’obtenir espai habitable a costa de la
muralla. En alguns casos, aquestes reformes retallen també l’extremitat inferior de les cadenes verticals
que formen l’esquelet de l’obra romana, impedint reconstruir-ne l’alçària original.
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