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Muralla, mur, monument, museu...

Les muralles han propiciat debats importants a no poques urbs europees a
l’hora de decidir el balanç entre la ciutat
moderna, que no les necessitava i que,
preferentment, les demolia, i la voluntat
historicista de mantenir algunes continuïtats físiques amb el passat.
En el cas de Barcelona, tant les
muralles medievals com les modernes
van seguir el procés històric natural del
canvi urbà i, llevat d’un fragment de la
murada medieval, ja foren enderrocades
al segle xix. Però llavors, havent complert amb els requeriments d’una ciutat
moderna oberta —cal recordar que una
de les grans consignes urbanes del vuitcents fou la de “¡Abajo las murallas!”—
va començar a intuir-se el potencial
d’una recuperació monumental de
l’antiga muralla romana i comtal.
La muralla romana, ajuntant la primera murada amb la segona, molt més
imponent, va tenir una llarga trajectòria.
Primer, com a parament defensiu i representatiu, i després, com a mur sustentant,
a mesura que en temps medievals fou
progressivament incorporada, primer
per dins i després per fora, a les noves
construccions urbanes. Fins al punt que

tan sols va quedar visible a l’àrea del
portal de la plaça Nova.
A partir d’aquí, el seu reconeixement
en les exploracions dutes a terme al segle
xix —amb el plànol de Josep Oriol i
Bernadet, el mateix arquitecte que va
bastir l’edifici fabril de Can Ricart— i
sobretot a principis del segle xx, va
propiciar el pas de la seva valoració com
a document del passat a la seva consideració com a monument històric que
no tan sols convenia estudiar, sinó tal
vegada també exhumar i reconstruir.
La seqüència, ben coneguda, és la que
porta de l’obertura de la via Laietana, al
bell mig del nucli antic, a les propostes de
reconstrucció de la muralla, amb amalgames variables amb els edificis d’origen
medieval, i a l’emplaçament del Museu
d’Història al bell mig del nou conjunt
monumental. La sistematització d’un
projecte per a la muralla en el seu conjunt,
en el qual treballaren tant Agustí Duran
i Sanpere com Adolf Florensa, va aconseguir incorporar-se als instruments de
planejament de mitjan segle xx i es van
mantenir al Pla general metropolità de
1976. Les actuacions que se n’han derivat han durat fins els nostres dies, amb
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la intervenció recent al carrer Sotstinent
Navarro, ideat com a Carrer de la Muralla.
Davant la perspectiva d’aquesta
reactivació de les actuacions a la muralla i el seu entorn, des del Museu es van
convocar el 3 i 4 de maig de 2012 les
jornades “Intervenir a la muralla romana
de Barcelona”, coordinades per Eduard
Riu-Barrera, Julia Beltrán de Heredia i
el sotasignat. Van comptar amb quatre
sessions: “L’estudi historico-arqueològic
de la muralla romano-comtal de Barcelona”, “De l’estudi arqueològic a la
valoració patrimonial i museística”, “El
tractament monumental de la muralla:
qüestions de mètode” i “La intervenció
des del carrer del Sotstinent Navarro a la
plaça dels Traginers”.
Una bona part de les ponències aleshores exposades són les que nodreixen ara
l’obra que teniu a les mans, que aspira a
contribuir a la reflexió tant sobre la trajectòria urbana antiga de Barcelona —aviat
el Museu publicarà també un nou estudi
sobre la muralla, obra d’Alessandro Ravotto—, marcada de manera tan decisiva
per la seva muralla, com sobre els plantejaments successius en la monumentalitza-

ció dut a terme al llarg del segle xx.
L’obra present aspira a proporcional
idees i criteris per dissenyar les actuacions patrimonials i urbanístiques futures
al centre històric de la ciutat, quan la
seva monumentalització idealitzadora
com a “barri gòtic”, concebuda en les
dècades incials del segle xx, és ja ella
mateixa part de la història. En aquest
repensament, las preservació de les
restes del passat i la seva inserció en el
teixit urbà no pot oblidar el seu caràcter
d’espai públic i d’entorn estimulant per
al manteniment de la vida urbana, lluny
d’una mera contemplació admirativa o
d’un ús tematitzat com a espai turístic.
L’enfocament comparatiu pot sens
dubte ajudar a plantejar de manera
oberta el futur. Aquest és el motiu de la
inclusió dels treballs sobre Tarragona i
Gijón a Hispania i de dos casos més: el
gran debat de mètode que va tenir lloc en
relació amb la intervenció a les muralles
de Carcassona —on és la restauració la
que és patrimoni mundial— i la llarga
trajectòria de reflexions i actuacions a
les muralles de la ciutat de Roma, amb
múltiples plans i projectes en curs.
Joan Roca i Albert
Director del MUHBA
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Història de la restauració
de la muralla romana
i comtal de Barcelona
(1890-2010)

Historia de la restauración
de la muralla romana
y condal de Barcelona
(1890-2010)

History of the restoration
of the Roman and
mediaeval walls of
Barcelona (1890-2010)

Tot i les modificacions experimentades, des de la seva fundació al segle i aC i fins al segle xiii,
Barcelona va comptar amb la
mateixa muralla, que encara
subsisteix en una bona part i que
configura la ciutat antiga. El creixement exterior li va fer perdre
valor militar, i progressivament
fou convertida en habitatges.
Sense pèrdues significatives, no
va ser fins a l’accelerada transformació urbana iniciada cap al
1820 i sostinguda durant cinquanta anys que se’n va destruir
una quarta part. Aturat el procés
pel trasllat del creixement a l’Eixample, fou a partir del 1908 que
la reforma interior urbana va posar-ne al descobert nous sectors.
Aleshores, un ambient favorable a
la conservació monumental en va
permetre la conservació i se’n va
iniciar la restauració sota criteris
historicistes. Aquest procés de
recuperació i també d’integració
urbanística va ser relativament
breu, també d’uns cinquanta
anys, i es va aturar de sobte al
darrer terç del segle xx sense
més continuïtat que algunes operacions disperses i desorientades
fins a avui mateix, en ple desinterès cultural i polític.

A pesar de las modificaciones
experimentadas, desde su fundación en el siglo i a. C. y hasta el
siglo xiii, Barcelona contó con la
misma muralla, que todavía subsiste en buena parte y que configura la ciudad antigua. El crecimiento exterior hizo que perdiera
valor militar, y progresivamente
se fue convirtiendo en viviendas. Sin haber sufrido pérdidas
significativas, con la acelerada
transformación urbana iniciada
hacia 1820 y sostenida durante
cincuenta años, se destruyó una
cuarta parte de la muralla. Una
vez detenido el proceso al trasladarse el crecimiento urbano al
Ensanche, fue a partir de 1908
cuando la reforma interior urbana puso al descubierto nuevos
sectores del monumento. En ese
momento, un ambiente favorable
a la conservación monumental
permitió su conservación y se inició su restauración bajo criterios
historicistas. Este proceso de recuperación y también de integración urbanística fue relativamente
breve, de otros cincuenta años
aproximadamente, y se detuvo
de pronto en el último tercio del
siglo xx sin más continuidad que
algunas operaciones dispersas y
desorientadas hasta hoy, en pleno
desinterés cultural y político.

Despite the alterations made,
from their original construction
in the 1st century BC to the 13th
century, Barcelona had the same
walls, a large part of which still
survives and which defined the
ancient city. Expansion beyond
these walls put an end to their
military value, and they were
gradually converted into homes.
No significant amount of them
was lost, and it was not until the
rapid transformation of the city
beginning around 1820 and lasting for fifty years that a quarter
of the wall was destroyed. When
this process came to an end
with the shift of expansion to the
new Eixemple district, from 1908
onwards urban reform within
the city uncovered new sectors
of wall. An atmosphere favourable to preserving monuments
allowed their preservation and
restoration to begin, in line with
historicist criteria. This process
of recovery and also of inclusion
in the city was relatively short,
lasting another fifty years and
coming to an end in the last third
of the 20th century amid cultural
and political disinterest.

Eduard Riu-Barrera
Arqueòleg i historiador
Servei de Patrimoni Arquitectònic
Generalitat de Catalunya

Eduard Riu-Barrera
Arqueólogo e historiador
Servicio de Patrimonio Arquitectónico
Generalitat de Catalunya

Eduard Riu-Barrera
Archaeologist and historian
Architectural Heritage Service
Government of Catalonia
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Història de la restauració
de la muralla romana i comtal
de Barcelona (1890-2010)
Eduard Riu-Barrera

La llarga permanència de la muralla
romana i comtal
Per uns tretze segles d’ençà de la seva
fundació, Barcelona va comptar amb la
mateixa muralla que avui encara subsisteix enmig del teixit urbà i que ajuda a
configurar-lo en parts substantives, però
amb graus variables de modificació i de
monumentalització. S’hi sumen, fonamentalment, dues fàbriques successives.
La inicial es correspon amb la fundació
de la ciutat a la fi del segle i aC i era
constituïda per un llenç sense torres, a
excepció de la porta marítima del Regomir. L’obra del baix Imperi va consistir a
duplicar l’amplària del mur i apujar-ne
l’alçària, a més de disposar en trams
prou regulars unes setanta-sis torres, la
majoria prismes quadrangulars i excepcionalment cilíndrics o poligonals pel
fet que guardaven els angles i les portes.
Les seves dues plantes, alçades damunt
del llenç, se separaren per un embigat
i probablement es cobriren amb teulada. Els seus tres frontis externs tenien
parelles d’obertures de mig punt per pis,
mentre que l’interior de la ciutat restava
gairebé cec. Aquesta fàbrica va soldar-se
al circuit primigeni, fora del tram marítim, on va créixer enfora amb un recinte
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quadrangular impròpiament dit castellum. El conjunt és d’una gran magnitud
i de traça i execució molt homogènies,
cosa que ara per ara constitueix un gran
problema històric, perquè, encara que es
vulgui donar per resolt, sura en un vaivé
cronològic del segle iii al v, i per tant no
té context definit.1
Les fonts carolíngies i andalusines
mostren que la muralla, en els segles ix
i x, tenia encara un paper militar essencial. Tot fa pensar que fins als volts
de l’any 1000, just després que la ciutat
rebés l’atac califal d’Almansor el 985, no
va ser modificada significativament ni
fragmentada en dominis, com va succeir
a partir d’aleshores. Abans, en la seva
major part havia estat sotmesa a les successives autoritats eminents que imperaren sobre la ciutat i que en un trajecte
cap enrere van dels comtes carolingis a

1. Posicions representades per Alessandro Ravotto, «La muralla
romana de Barcelona, una empresa de finals del segle iii», Quaderns
d’Arqueologia i Història de la Ciutat de Barcelona, 10 (2014), pàg.
140-162, i Ramón Járrega, «Consideraciones sobre la cronología
de las murallas tardorromanas de Barcelona: ¿Una fortificación
del siglo v?», Archivo Español de Arqueología (Madrid), 64,
163-164 (1991), pàg. 326-335, que les ha revisat de nou a «Crisi i
canvis estructurals a la Hispània oriental, entre l’alt Imperi Romà
i l’antiguitat tardana», Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis
Històrics (Barcelona), xxiv (2013), pàg. 234-235.
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l’aparell imperial romà. De ben segur,
aquesta prolongada estabilitat indica una
llarga etapa d’estancament experimentada per la ciutat, de la qual no va sortir
fins que va deixar de ser peça perifèrica
d’amplis imperis per esdevenir centre
d’un poder sobirà, reduït però autònom.
Simultàniament a aquesta transcendental transformació, els canvis arribaren a
la for-tificació. D’ençà del tombant del
segle x, les escriptures expliquen que les
portes est, sud i oest havien adquirit rang
de castells i s’anomenaren Vell, del Regomir i Nou, respectivament. Alhora, tot el
recinte prenia caràcter senyorial, parcel·
lat en peces formades per un llenç i una
torre i convertides en casals aristocràtics a mans d’eclesiàstics i laics.2 En els
segles xii i xiii, aquestes residències
desdibuixaren progressivament la natura
defensiva de la muralla, mentre als seus
peus i vers l’exterior la ciutat creixia i s’estenia, de manera que la muralla deixava
de ser-ne el contorn fortificat per convertir-se en element intern de l’ordit urbà.
A l’antic recinte, així estabilitzat, no
es produïren pèrdues arquitectòniques
significades ni quan en temps posteriors
una bona part d’aquestes residències es
transformaren en hostatges de menor
condició. Les úniques minves foren les
petites seccions que es van obrir a partir
del segle xiii enmig dels quatre llargs
trams entre portals a fi de donar pas a
vies que facilitessin la permeabilitat entre
el vell clos murat i la ciutat nova, i que
s’anomenaren «davallades» o «baixades»
pel pendent que salvaven. Sempre imposant malgrat tot, la muralla no va quedar
oblidada sota l’estratificació històrica
que la fossilitzava i va mantenir-se ben
present en la consciència ciutadana. Ho
palesa el fet d’haver esdevingut, a l’inici
mateix de la historiografia barcelonina, peça important dels seus relats. Des
2. Eduard Riu-Barrera, «Els precedents romànics a la capella
de Santa Àgata: Castells, palaus i casals sobre la muralla de
Barcelona (segles x-xiii)», dins V Congrés d’Arqueologia
Medieval i Moderna de Catalunya: Actes. Monogràfic: La ciutat
[Barcelona, 22-25 maig 2014], vol. i, Barcelona, ACRAM i
Ajuntament de Barcelona, 2015, pàg. 233-252.
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d’aleshores, i en contextos culturals ben
diferents, ha explicat els orígens urbans,
la natura dels seus fundadors, la dels pobles que l’han senyorejat o l’ordre social
que li han imposat. Pels volts del 1270 es
troba al Llibre dels reis un dels primers
tempteigs d’historiografia barcelonina,
que es retroba el 1491 a la monografia
Barcino, de l’humanista Jeroni Pau. Dels
segles posteriors destaca la presència de
la muralla a la Crònica universal del Principat de Catalunya, obra de Jeroni Pujades del 1609, on hi ha la primera imatge
d’una de les seves torres. En el camí cap a
una progressiva representació gràfica del
territori se situa la incipient cartografia
urbana sorgida dels esforços militars pel
control de la plaça per part de les potències francesa i espanyola. Justament, en
algunes cartes militars aixecades entre els
segles xvii i xviii, encara que no fossin
dictades per una preocupació arqueològica i que la vella muralla no tingués cap
paper defensiu, hi apareix detalladament
traçada, cosa que fa encara més manifest
l’allargament i la força de la seva presència urbana.3
Llavors el perímetre mural presentava
algunes pèrdues més que els talls suara
esmentats. Una d’important resultava
de les reformes empreses en la dècada del 1540 pels volts de la catedral, i
va comportar la desaparició del tram
d’un parell de torres amb l’obertura del
pla de la Seu.4 Poc després, el 1554, va
esfondrar-se parcialment el Castell Nou

3. Carme Montaner i Francesc Nadal (ed.), Aproximacions a
la història de la cartografia a Barcelona, Ajuntament de Barcelona
i Generalitat de Catalunya, Barcelona, 2010, pàg. 29, 30 i 38-39.
Plànol de la ciutat abans del 1714 copiat per J. Cardoso el
1760 i plànol del 1751 aixecat per J. Zermeño. Sobre aquestes
peces, vegeu les precisions de Josep Oriol Granados, «El
reconeixement cartogràfic de la Colònia Bàrcino», dins Ramon
Grau i Carme Montaner (ed.), Estudis sobre la cartografia
de Barcelona, del segle xviii al xx: Els mapes d’una ciutat en
expansió, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Generalitat de
Catalunya, 2014, pàg. 39-41.
4. Agustí Duran i Sanpere, «Les antigues cases dels canonges i
els antics canonges de Barcelona», Arts i Bells Oficis (Barcelona,
octubre 1928), pàg. 193-208, reproduït amb el títol lleugerament
modificat a Barcelona i la seva història: La formació d’una gran
ciutat, Ed. Curial, Barcelona, 1972 pàg. 390-394.
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o porta oest de la muralla, i devia ser
l’amenaça de ruïna d’altres parts que
havien quedat en peu el que va fer que
el 1573 el municipi n’acordés l’enderroc,
sense que se sàpiga realment l’abast de la
intervenció.5 No hi va haver més erosió
remarcable fins que la torre de la presó
del Veguer, que devia formar part del
Castell Vell, va caure l’any 1715, afectada
pels bombardeigs passats o pels mals
propis de l’antiguitat. La seva caiguda, a
l’inici de la dominació borbònica, es va
entendre en clau alliberadora i va inspirar el pasquí que deia: «La ruïna de la
presó és presagi de llibertat».6 La llibertat
no va arribar, i la següent pèrdua no va
ser causa de la decrepitud sinó de l’empenta renovada de la ciutat del Setcents,
manifestada també en la renovació conventual. Així, per a la reforma de l’oratori
de Sant Felip Neri, en el segon quart del
segle xviii es va destruir l’angle oest de
la muralla, mentre que per alçar la nova
casa s’unificaren unes parcel·les de dins i
fora del vell recinte.

Abans d’entrar en el segle xix, les
mossades a la vella muralla havien estat
espaiades i de poc gruix, però quan al
creixement que venia del Setcents s’afegiren els trasbalsos de la caiguda de l’Antic
Règim i la surgència d’una nova societat,
la fonda transformació urbana que va

derivar-se’n va impactar-hi fort. Unes
primeres afectacions foren resultat de la
liquidació dels béns eclesiàstics, així com
del patrimoni reial, i s’afegiren a d’altres
de regeneració urbanística. Aquestes últimes intervencions procuraren facilitar la
connexió del recinte primitiu amb la resta de la ciutat, i ja de bon començament,
el 1823, feren desaparèixer el castell o cos
alçat damunt del portal de la plaça Nova
que formava part de la Casa de l’Ardiaca.7 Molta més incidència tingué després
la creació de l’eix rectilini que porta de
la Rambla a la plaça de l’Àngel i que va
perforar la muralla a ponent, prop del
Castell Nou, i a llevant, a tocar del Castell
del Veguer o Vell, enderrocat cap als anys
1847-1848.8 Un tram d’unes tres torres
de la part de l’antic Palau Reial Major
ocupada pel tribunal del Sant Ofici, a
la banda del carrer de la Tapineria, fou
venut i enderrocat fins a fonaments per
alçar-hi noves cases de veïns cap als anys
1835-1845, ara ocupades pel Museu
Frederic Marès.9
La renovació del vell parc edificat
va afectar, en el decenni del 1830, un
conjunt d’immobles del tram de muralla
del carrer dels Banys Nous, a tocar de la
baixada de Santa Eulàlia, mentre que la
desamortització eclesiàstica va arrossegar
el convent de l’Ensenyança, situat entre la
plaça de Sant Miquel i el carrer d’Avinyó,
per bé que no va ser demolit del tot fins
als anys 1870. La més gran esgarrapada
fou la que, en el decenni del 1850 i en

5. Francesc Carreras i Candi, Geografia general de Catalunya:
La ciutat de Barcelona, Barcelona, c. 1916, pàg. 186-187, i notes
305-308. Sembla que subsistiren vestigis del castell fins al 1871,
i devia pertànyer-hi l’anomenada torre de Cató en el Vuitcents i
dels Escipions en el segle anterior. Podria correspondre a la que
amb aquest darrer nom descriu confusament Isidro Bosarte
a Disertación sobre los monumentos antiguos pertenecientes a las
nobles artes de la pintura, escultura y arquitectura que se hallan
en la ciudad de Barcelona, Madrid, 1776, pàg. 75-76, i que autors
posteriors encara embolicaren més.
6. Mateo Bruguera, Historia del memorable sitio y bloqueo de
Barcelona y heroica defensa de los fueros y privilegios de Cataluña
en 1713 y 1714, Barcelona, 1872, pàg. 400, i Ferran Soldevila,
Història de Catalunya, Barcelona, 1963, pàg. 1190, nota 84. La runa
de l’ensulsiada encara estava escampada el 1719, quan fou retirada
segons documenta Manuel Arranz, Mestres d’obres i fusters: La
construcció a Barcelona en el segle xviii, Col·legi d’Aparelladors i
Arquitectes Tècnics de Barcelona, 1991, pàg. 106 i 228.

7. Magda Mària i Joan Claudi Minguell, «El palau episcopal de
Barcelona: Cronologia arquitectònica d’un edifici amb vint segles
d’història», Locus Amoenus, 10 (2009-2010), pàg. 78, notes 67-69.
8. Vista del portal poc abans de l’enderroc a Carreras i Candi,
Geografia general de…, pàg. 376 i làm. pàg. 832-833 amb la
planimetria alçada per J. Mestres el 1828.
9. Hi ha un projecte per a «la nueva casa que se propone en
el local del antiguo real palacio de los señores reyes de Aragón
que había ocupado el tribual de la Inquisición» de Tomàs Soler
i Ferrer signat el maig del 1835. Per a l’immoble del carrer de
la Tapinera, número 33, el permís d’edificació fou demanat el
1845 segons Ernest Ortoll, «Notes per a la història de l’edifici
del Museu Frederic Marès (1848-1998)», Quaderns del Museu
Frederic Marès, 2 (1999), pàg. 83-84, nota 79.

L’accelerada destrucció del Vuitcents
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una de les majors operacions immobiliàries i d’urbanització de l’etapa, es va
emportar sencer l’extrem meridional del
recinte, on es trobava el Palau Reial Menor.10 La va seguir la demolició del portal
del Regomir, a cavall dels anys 1861 i
1862,11 en una operació que va impulsar
l’estudi de la muralla i va preparar la
consciència cívica sobre la seva importància.12 El mateix 1862, l’historiador i
literat Antoni de Bofarull, a L’orfeneta de
Menargues, que és la primera novel·la de
la literatura catalana moderna, escrivia:
«els trossos de muralla romana i de ses
robustes torres van caient cada any com
a castells de cartes».13 En realitat, quan
això s’observava, tot just es produïen els
darrers enderrocs importants, aturats
sobtadament perquè a partir dels anys
1860 el creixement urbà va abandonar
gairebé de sobte la ciutat antiga per
desplaçar-se impetuosament a l’Eixample. En els cinquanta anys que porten de
l’enderroc del la porta de la plaça Nova
al del convent de l’Ensenyança, s’havia
perdut en alçada més d’una quarta part
de la muralla. De tres de les portes no en
va quedar res, i de la quarta tan sols les
torres, just allà on començaria el procés
restaurador, que va ser gairebé simultani

10. Actuacions reportades per Jordi Casanovas, El museu
de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona: Dades per a una
història, Barcelona, RABLB, 2009, pàg. 56-72, i també per
Maribel Roselló (ed.), El teixit residencial en la formació de la
metròpolis moderna: El cas de Barcelona (1840-1936), Barcelona,
UPC, 2013, vol. i, pàg. 74-116.
11. Ricardo Mar, Ana Garrido i José Alejandro BeltránCaballero, «Barcino y el urbanismo provincial romano»,
dins Ramon GRAU (coord.), Presència i lligams territorials
de Barcelona: Vint segles de vida urbana. Barcelona Quaderns
d’Història, 18 (2012), pàg. 94-97. Immediatament va ser comentat
per Josep Puiggarí, «Fachada romana delante de la capilla de
S. Cristóbal», Revista de Cataluña (Barcelona), vol. i (1862),
pàg. 373-374 i làm. pàg. 372-373, reproduïda amb variacions a
l’opuscle del mateix autor Capilla de San Cristóbal del Regomir,
Barcelona, 1899, pàg. 13. També comentat pel mateix Josep
Puiggarí a Garlanda de joyells, Barcelona, 1879, pàg. 40-42.
12. Bonaventura Hernàndez i Sanahuja, Disertación
histórico-monumental de Barcelona desde su fundación hasta
la época condal, 1864: manuscrit amb deu làmines conservat
a l’Arxiu Arxidiocesà de Tarragona que constitueix el primer
estudi monogràfic de la muralla, fonamentalment a partir de
l’observació dels enderrocs.
13. Antoni de Bofarull, L’orfeneta de Menargues o Catalunya
agonitzant, Barcelona, 1862, pàg. 9.
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a la fi de les destruccions.14 Fora d’aquest
portal, ben manifest a l’espai públic, la
resta del circuit quedava amagat dins
d’habitatges o patis particulars, i sols
excepcionalment constituïa façana de
carrer, tot i que sempre ben transformada per afegits medievals o moderns, com
en els carrers de Basea i la Tapineria.
En ben poc temps, comparat amb
la seva llarga història, havia caigut una
part ben considerable de la muralla mil·
lenària, desafectada feia uns cinc-cents
anys i arribada quasi sencera. Aquests
fets fan evident tant la gran inèrcia de
la fàbrica com la potència de les transformacions del Vuitcents, incomparable
respecte de les que abans l’havien afectat. És digne d’observar que el procés
destructor no va despertar un especial
interès monumental envers la muralla.
Ni ciutadans ni estudiosos hi veieren
una obra digna de preservar, sinó a
tot estirar una pedrera d’on es podien
extreure belles peces i, sobretot, làpides
en què es podia llegir la història romana de la ciutat, aleshores feta amb ben
poca cosa més que els textos epigràfics.
L’única consideració que ocasionalment
va merèixer es va satisfer amb el registre
gràfic, l’aixecament planimètric o dibuix
de les ruïnes i la recuperació atzarosa de
les peces d’escultura, arquitectura o làpides que la fàbrica proporcionava, sense
cap reconeixement arqueològic. Mai
es va proposar la conservació, ni molt
menys la restauració, d’aquelles parts
del mur que eren tingudes per obra de
l’antiguitat, cartaginesa o romana. Ho
eren exclusivament els cubs de les torres
i les cortines fins a la cornisa de coronament, mentre que l’elevació superior
de les torres en pisos no era considerada
irrellevant obra posterior.
Durant dècades no hi va haver contradicció entre el vell mur i la renovació
urbana, sinó que aquesta dialèctica es
resolia sempre a favor de la darrera. Sols

14. Els enderrocs dels segles xviii-xix es troben cartografiats per
Adolf Florensa, La valoración urbanística del circuito romano,
Ajuntament de Barcelona, 1964, pàg. 8.
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Torres de la porta de
la muralla de la plaça
Nova segons el dibuix
de Jacques Moulinier
realitzat abans del
1806, per a la planxa
ix del volum i de
l’obra d’Alexandre
de Laborde, Voyage
pittoresque et historique
en Espagne. Font:
AHCB (Arxiu Històric
de la Ciutat de
Barcelona).

el tram de la capella de Santa Àgata fou
objecte de salvaguarda, en un procés
encetat cap al 1844 i sentenciat per la
declaració oficial de monument el 1866,
per bé que esguardava indirectament la
muralla pel fet que protegia el temple
gòtic del seu damunt.15 Encara el 1909
es trobava ben mal representada a la
primera síntesi d’arqueologia monumental romana del país, presentada per Josep
Puig i Cadafalch.16 Significativament, poc

abans, aquest mateix autor, en proposar
d’abandonar l’uniformisme urbanístic
d’Ildefons Cerdà sobre la ciutat antiga i
respectar «tot lo vell artístic», no la tenia
en compte per a res.17 El ràpid canvi en
la seva consideració monumental fou
resultat de les operacions de reforma
interior que, força inopinadament, la posaren al descobert a l’inici del Noucents,
tot plegat en un ambient cada cop més
favorable a la preservació del passat urbà,

15. Eduard Riu-Barrera et al., La capella de Santa Àgata
del Palau Reial Major de Barcelona: Història i restauracions,
Generalitat de Catalunya, 1999, pàg. 48-51.
16. Josep Puig i Cadafalch et al., L’arquitectura romànica a
Catalunya, Barcelona, IEC, 1909, vol. i, pàg. 159-160 i fig. 149154, essencialment.

17. Josep Puig i Cadafalch, «Barcelona d’anys a venir, iii i
últim», Diari de Catalunya (Barcelona), any ii, 228 (23 gener
1901) [edició del matí, primera plana]. Diari de Catalunya
fou el nom adoptat per La Veu de Catalunya a causa de la seva
suspensió governativa.
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que sorgia en contrapartida a l’accelerada renovació de la ciutat. El creixent
interès pels vells monuments i paisatges
urbans es va plasmar en iniciatives com
les d’Isidre Torres, amateur divulgador
de temàtiques barcelonines, que el 1907
va realitzar una enquesta pionera sobre
els vestigis de la muralla. Malgrat les «insuperables dificultats que a l’observació
directa presenta», va resseguir-los casa
per casa i va resoldre que «poques restes»
quedaven, en una conclusió sorprenent
des de l’actualitat i que fa evident com
llavors n’era d’oculta encara.18
L’inici de les actuacions a la plaça Nova
(1890-1920)
Les remarques d’Isidre Torres s’estamparen en vigílies que la invisibilitat de
la muralla caduqués i es fes manifesta
de cop, a cavall de la primera i la segona
dècada del Noucents. Poc trigaria a encetar-se’n l’alliberament i la monumentalització, que, com la destrucció passada,
esdevindria un procés relativament breu,
també d’uns cinquanta anys, fins a aturar-se al darrer terç del segle. Tanmateix,
la llavor de la recuperació estava plantada de força abans, i fou a la plaça Nova
on va germinar d’inici, pel fet que era
l’únic lloc on després de l’erosió vuitcentista la muralla es feia ben palesa en
l’espai públic. A més, l’indret fruïa d’un
reconeixement precoç, sorgit el 1806 en
ser incorporat al primer repertori gràfic
de monuments ciutadans que fou el
Voyage pittoresque et historique d’Alexandre de Laborde. El portal acompanyava
una escena de vida ciutadana, encara que
en el comentari de la làmina s’afirmava
que l’antiga muralla no tenia «res de
remarcable».19 Tanmateix, la imatge va
fixar-hi l’atenció, que aviat va guanyar
força des del punt de vista monumental
amb l’arribada del gust romàntic, com
fa evident la seva reiterada reproducció

18. Isidro Torres, Barcelona histórica antigua y moderna, s. d.
(c. 1907), pàg. 35-36 i 43-57.
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en estampes vuitcentistes i les primeres
fotografies urbanes. El fet és que aquest
primer punt d’atenció va ser el mateix on
el procés destructiu havia pres el 1823, i
on en acabar el segle xix es donaren els
primers exercicis de monumentalització.
Cal dir-ho d’aquesta manera perquè
ni les tímides obres que s’hi feren ni
les grandiloqüents que s’hi projectaren
poden ser considerades restauracions en
tant que no van pretendre reconstruir
la fàbrica original, sinó recrear-hi una
reculada arquitectura noble i solemne
amb recursos historicistes, sense atendre
al passat mateix de l’edificació.
Aquesta era la forma innovadora
que s’havia instaurat en l’actuació sobre
arquitectures pretèrites fins llavors desestimades, i que a Catalunya troba les seves
manifestacions primeres i més destacades en el revival neoromànic de Santa
Maria de Ripoll i el frontis neogòtic de la
catedral de Barcelona, al tombant del segle xix. Pel que fa a la muralla, la inveterada seqüència de transformacions fetes
amb els recursos propis de cada època i
sense cap atenció a la seva antiguitat es
va trencar a les torres de la plaça Nova.
Un primer símptoma, encara modest,
es va veure en l’actuació del qui fou el
primer propietari de la Casa de l’Ardiaca
un cop desamortitzada, Josep Altimira,
negociant i amic de les arts. Cap al 1870
va dotar l’interior de l’edifici de sales
neoegípcies i pompeianes, mentre que
a l’exterior en remarcava l’aire medieval. En el recreixement de la torre i per
regularitzar-ne l’aparell desigual, es va
estendre un junt ressaltat que dibuixava
un carreuat il·lusori, en una intervenció
discreta però efectiva repetida dalt de la
torre bessona del Palau del Bisbe. Aquí
19. Imatge molt coneguda, plagiada i retocada sense
commiseració del Voyage pittoresque et historique en Espagne
d’Alexandre de Laborde, París, 1806, vol. i, part i, làm. ix,
pàg. 6-7, i text pàg. 5 i 8. Versió catalana: Viatge pintoresc i
històric: El Principat, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1974, pàg. 41-42. Làmina gravada d’un dibuix de valor
documental molt superior a la planxa, atribuït a Jacques Moulinier
i conservat a l’Arxiu Històric de la Ciutat (núm. inv. 9676), i
publicat a Jordi Casanovas i Francesc M. Quílez, El viatge a
Espanya d’Alexandre de Laborde, Barcelona, MNAC, 2006, pàg. 87.
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Les torres de la porta
de muralla de la plaça
Nova en una fotografia
de l’àlbum Barcelona a
la vista (c. 1896-1897)
d’Antonio López,
Barcelona, s. d.

es va incorporar una finestra biforada
neoromànica entre els anys 1883 i 1897,20
i poc després se’n va introduir una de
similar a la torre parella de l’Ardiaca. Cal
fer notar que la disposició sobre maçoneries irregulars de junts que dibuixen
carreuats il·lusoris, àmpliament seguida per la restauració barcelonina, s’ha
considerat, per un tòpic equivocat, una
invenció de l’arquitecte Adolf Florensa,
rector de les restauracions municipals
durant els anys centrals del segle xx,
com s’explica més endavant. No obstant
això, aquest tractament de l’aparell fou
emprat des del barroc i s’inscriu en la
panòplia de recursos tradicionals per
ocultar i ennoblir paraments rústecs que
abasta des de sumptuosos aplacats a naïfs
pintures il·lusionistes. Perquè, en realitat,

en arquitectura no s’ha considerat mai
plàsticament rellevant mostrar la realitat constructiva fins que el moviment
modern va imposar un integrisme realista en el segle xx. De resultes d’aquest
moralisme estètic contemporani, l’ús en
restauració de carreuats ficticis ha estat
durament blasmada per mistificadora,
també a la muralla, sense voler o saber
entendre’n l’arrelament històric.21
El primer arquitecte que va projectar a la muralla des del revival històric
fou Lluís Domènech i Montaner, el qual
havia passat d’imaginar, el 1879, una renovació del centre urbà que no tenia cap
consideració pel parc edificat medieval i
la muralla,22 a proposar-hi algunes de les
primeres actuacions de monumentalització. Així, vers els anys 1904 i 1905, amb

20. Obra feta entre l’inici de l’episcopat de Jaume Català, segons
Mària i Minguell, «El palau episcopal…», nota 7, pàg. 79-80, i
la publicació de la fotografia «Torres de la plaza Nueva» a l’àlbum
d’Antonio López, Barcelona a la vista, Barcelona, s. d. (entre 1896
i 1897) i s. pàg.

21. Agustín Cócola, El barrio gótico de Barcelona: Planificación
del pasado e imagen de marca, Ed. Madroño, 2014, pàg. 239,
que repeteix el tòpic segons el qual les intervencions d’aquest
arquitecte «tendien a compondre una superfície antiga als
edificis».
22. Lluís Domènech i Montaner, «Reforma de Barcelona», Lo
Renaixement, 3 (28 febrer 1879), pàg. 125-140.
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Projecte de reforma de
la plaça Nova, torres
i façanes laterals, per
Lluís Domènech i
Montaner cap al 1905,
amb la llegenda «La
plaça Nova. Porta
commemorativa de
Ludovico Pio». Font:
MNAC (Museu
Nacional d’Art de
Catalunya. Gabinet de
Dibuixos i Gravats).

ple respecte pel vell immoble on es troba,
va alliberar la columnata del temple
romà del Paradís i a més en va reforçar el
medievalisme, en el que va ser un anunci
d’actuacions posteriors a l’entorn,23 mentre que al cap de poc va proposar una solemne remodelació a les torres de la plaça
Nova. Aquesta remodelació fou concebuda dins el Pla de Reforma Interior de
la ciutat vella, que a partir del 1907 es
va concretar en l’obertura de tres grans
vials: la via A, després dita Laietana i
l’única que es va executar enterament; la
B, que es correspon en part amb l’actual
rambla del Raval; i la C, que parcialment
coincideix amb les avingudes de la Catedral i de Francesc Cambó.24 Domènech i

23. Eduard Riu-Barrera, «Nous museus i primeres
restauracions a la Barcelona de final del segle xix», dins X
Congrés d’Història de Barcelona: Dilemes de la fi de segle,
1874-1901 [27-30 novembre 2007], Arxiu Històric de la
Ciutat, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona: <http://
ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiuhistoric/sites/
default/files/ArxiuHistoric/Continguts/Documents/Fitxers/
riubarreratext.pdf>.
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Montaner va esbossar el tram de la via C
comprès entre la plaça Nova i l’Hospital
de la Santa Creu, i d’aquest exercici havia
de derivar la proposta de reforma de la
plaça Nova en què, a més de les torres, va
incloure les façanes del Palau del Bisbe i
del cos posterior a la Casa de l’Ardiaca.25
El fet que la Casa de l’Ardiaca fos ocupada aleshores pel col·legi d’advocats ha
d’explicar la traça classicista que adoptava el frontis posterior a la plaça, al·lusiu
a les fonts romanes del dret, mentre que
el neoclassicisme de la façana episcopal

24. Reforma Interior de Barcelona: Memoria y proyecto de
contrato con el Banco Hispano Colonial, Barcelona, Ajuntament
de Barcelona, 1907, amb cartografia de gran detall de les
afectacions sobre tot el parcel·lari.
25. Pel que fa a l’afectació monumental, aquesta proposta no
diferia gaire de la que Miquel Garriga i Roca i Gaietà Buïgas
havien formulat vint-i-cinc anys abans, el 1880, que també posava
en valor les dues torres de la plaça Nova amb la nova alineació
i formulació de les façanes dels edificis situats a banda i banda,
segons plànol de projecte Inicis de la urbanística municipal
de Barcelona: Mostra dels fons municipals de plans i projectes
d’urbanisme 1750-1930, Ajuntament de Barcelona, Corporació
Metropolitana de Barcelona, 1985, pàg. 179, nota 2203.
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desapareixia substituït per una formulació neoromànica que reinterpretava les
fàbriques dels segles xii i xiii del mateix
palau bisbal. No cal dir que l’aire medieval es devia considerar força més adequat
per a una residència religiosa. Ambdues
torres eren coronades per merlets de
lliure formulació, i els seus cilindres es
tornaven a unir per una arcada sobremuntada amb un cos d’ordre clàssic que
la convertia en la «porta commemorativa
de Ludovico Pio».26 No hi ha dubte que
l’arquitecte havia pres per model la porta
de Hahnentorburg del recinte medieval
de Colònia, que, salvaguardada després d’extenses demolicions, havia estat
restaurada no feia gaire per l’arquitecte
Josef Stübben, vers el 1890.
Encara que el projecte no va arribar a
executar-se, amb aquestes propostes i les
realitzacions anteriors la Casa de l’Ardiaca
s’estrenava com a peça experimental que
ha estat de la monumentalització de la
muralla. El següent acte d’aquest procés va resultar del programa emprès pel
govern municipal de la Lliga Regionalista
i els republicans radicals, que va portar a
la creació d’una comissió de cultura que el
1917 propugnava instaurar una «oficina
d’investigacions i publicacions històriques». D’aquesta instància havia de dependre l’Arxiu Històric de la Ciutat, que,
separat de l’administratiu, es volia situar
en un casal antic i de prestigi, la restauració del qual fos un «avantatge per a la
ciutat». D’entrada es visaren edificacions
dels carrers de Montcada i de Mercaders,
però entretant la venda de la Casa de l’Ardiaca va fer que se n’imposés l’adquisició
per part del municipi per garantir-ne la
preservació i erigir-la com a seu de la nova
institució, que s’emplaçava veïna a altres
importants arxius catedralici, bisbal, i
Reial o de la Corona d’Aragó— i a institucions culturals com l’Institut d’Estudis

26. Lluís Domènech, Lourdes Figueras i Roser Domènech,
Lluís Domènech i Montaner i el director d’orquestra, Fundació
Caixa de Barcelona, 1989, pàg. 220-222 i 323-324. Documentació
conservada en el fons L. Domènech i Montaner de l’Arxiu
Històric del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya a Barcelona.
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Catalans, situat al Palau de la Generalitat,
o el Centre Excursionista de Catalunya.
El novembre del 1919 se’n va acordar
la compra, i l’any següent s’emprenien
les obres d’agençament, que, a càrrec de
l’arquitecte municipal Josep Goday i dels
decoradors Francesc Canyelles i Santiago
Marco, sincopadament s’allargaren més
d’un lustre.27 El pas a titularitat pública
de la Casa de l’Ardiaca «després de tants
trontolls passats [la situava] lluny de la cobejança mercantilista, que era el perill que
li duia la major valoració produïda per
la via transversal de la Reforma tan veïna
[actual avinguda de la Catedral conclosa
vers el 1958], i lluny també del caprici
variant dels pseudorestauradors».28
Tot i que encara avui l’impacte que
representaren per a la Casa de l’Ardiaca
les modificacions dels segles xix i xx és
força incògnit, no hi ha dubte que les
actuacions dels anys 1920 van marcar un
punt transcendental en l’examen arqueològic de la muralla. Les observacions
efectuades en aquest sentit determinaren
que era obra romana l’elevació de dos
pisos de les torres sobre la cornisa del
coronament dels cubs, fins aleshores
considerats obra medieval i segregada de
la fàbrica antiga. En el gruix del llenç es
va reconèixer la suma de dues murades,
una davant de l’altra, per bé que encara
no reberen adscripció cronològica. Així
mateix, es va determinar la cota del seu
basament original i la relació amb els
nivells de circulació de la ciutat contemporània, unes remarques encara imprecises i confuses que en la dècada següent
es verificarien, per bé que no es donaren
a conèixer fins passat el daltabaix de la
guerra dels anys 1936 al 1939.29 D’inici,

27. Agustí Duran i Sanpere, «L’Arxiu Històric Municipal de
Barcelona i els seus antecedents», dins Barcelona i la seva història:
L’art i la cultura, Barcelona, Ed. Curial, 1975, pàg. 609-621, i
Albert Cubeles i Marc Cuixart, Josep Goday Casals, Ajuntament
de Barcelona, 2008, pàg. 246-247.
28. Agustí Duran i Sanpere, «La Casa de l’Ardiaca», Revista de
Catalunya, ii, 9 (març 1925), pàg. 252-263, citació pàg. 262.
29. Agustí Duran i Sanpere, «Les exploracions arqueològiques
entre els anys 1920 i 1959» i «Vestigis de la Barcelona romana a la
plaça del Rei» [edició original del 1943], dins Barcelona i la seva
història: La formació d’una…, pàg. 25-27 i pàg. 68.
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Afectació sobre la
muralla per l’obertura
de les grans vies A i C
segons la proposta
de reforma i millora
interior de Barcelona
de Pere Falqués l’any
1907. Inicis de la
urbanística municipal
de Barcelona. Mostra
dels fons municipals de
plans i projectes
d’urbanisme 17501930, Ajuntament de
Barcelona i Corporació
Metropolitana de
Barcelona, 1985,
pàg. 181, n. 2205.

la translació de les remarques arqueològiques a la restauració arquitectònica
fou, encara que significativa, limitada
a l’interior de la torre de la Casa del
Degà, on es va restaurar el parament
del baix Imperi amb les obertures que
li eren pròpies.30 L’interès d’aquesta
senzilla operació rau en el fet d’haver
fixat doctrina de cara a les actuacions
que posteriorment s’estendrien per la
muralla, tenint en compte que en aquell
moment, més enllà dels treballs a la Casa
de l’Ardiaca i les torres annexes, encara
no s’havia emprès enlloc més cap obra
de restauració pròpiament dita.
La muralla i l’obertura de la gran via A
o Laietana (1908-1939)
Com s’ha vist, a les torres de la plaça Nova i a la Casa de l’Ardiaca es va
desvetllar el procés de recuperació de la
muralla i s’hi assajaren diferents solucions
monumentals, des del primer revival
històric a la recuperació d’aire arqueològic. Aquestes solucions, però, es traslladaren a major escala en els grans trams
de muralla que es posaren al descobert
en altres indrets a l’entrada del Nou-

30. Agustí Duran i Sanpere, La casa del Arcediano y el Archivo
Histórico de la Ciudad, Biblioteca de Turismo de la Sociedad de
Atracción de Forasteros de Barcelona, 1928, pàg. 36 i 43.
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cents com a conseqüència de les operacions empreses per la Reforma Interior.
Planificada per l’advocat Àngel Josep
Baixeras el 1879 i aprovada poc després,
aquesta reforma no es va activar fins al
1907, quan, després de canvis substancials d’hegemonia política municipal
s’acordaren definitivament les fórmules
de gestió i la concreció en els tres grans
eixos viaris comentats abans. L’any 1908
es va emprendre l’obertura de la gran via
A, anomenada més endavant via Laietana per proposició del 1911 del regidor
i historiador Francesc Carreras i Candi,
molt interessat en la cultura ibèrica,
aleshores en plena descoberta. Els treballs anaren de mar a muntanya, a partir
de la plaça de Sant Sebastià, actual plaça
d’Antoni López, i es dividiren en seccions.31 En el primer tram i especialment
en el segon, comprès entre la plaça de
l’Àngel i el carrer Baix de Sant Pere, és
on es produïren les afectacions que posaren al descobert la muralla. En aquest
sentit res estava previst, ni per alliberar-la ni menys encara per recuperar-la,
simplement perquè la seva entitat real
era, com s’ha dit, impensada. Per tant,
la seva valoració monumental i cívica
no en precedia ni en guiava el descobriment, sinó que en fou la conseqüència.
Ara bé, un cop posada de manifest va
resultar invulnerable, perquè l’ambient
cultural ja no feia possible acceptar-ne
més destruccions, directament o indirecta. Val a dir que no era el traçat de la via
mateixa el que l’afectava, en tant que era
tangencial a la muralla: el que en comprometia l’existència eren les connexions
amb els carrers perpendiculars projectats i les illes de cases noves que s’havien
d’alçar en els seus intersticis.
La topada entre la reforma que
avançava i la muralla que emergia fou
percebuda de seguida, i també immedia-

31. Sobre la reforma interior, les seves afectacions monumentals
i modificacions conseqüents: J. Ganau, Els inicis del pensament
conservacionista en l’urbanisme català, Barcelona, Publicacions de
l’Abadia de Montserrat (col. Biblioteca Abat Oliba, 180), 1996,
pàg. 430-474.
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tament significats sectors barcelonins
van prendre el partit de la salvaguarda.
El mateix 1908, Antoni Gaudí anunciava la redacció, per part del poeta Joan
Maragall, d’un document que tractava de
«les aspiracions artístiques i ciutadanes»
desvetllades pels treballs i que donava especial importància als «enormes llenços
[de la muralla] amb els seus cubs i torreons [sic]» que s’observaven als carrers
de la Tapineria i de Basea i que haurien
«de constituir la principal bellesa de la
ciutat futura».32 De ben segur que aquest
esborrany, sembla que molt influït per les
opinions de l’arquitecte, va esdevenir la
lletra pública que es va adreçar a l’alcalde
Albert Bastardas el desembre d’aquell
any i que van signar un bon nombre
d’entitats i personalitats, entre les quals
els mateixos Antoni Gaudí i Joan Maragall. La gran preocupació cívica per
l’obertura de la gran via A s’hi expressava
amb gran determinació: «Espanta pensar
que en el camí de l’enderroc han de
trobar-se aquells superbs panys de la muralla romana que cenyia la ciutat dos mil
anys enrere i que en qualsevulla població
ben civilitzada serien conservats com una
joia, organitzant-los un pla de noves vies
subordinat a llur exhibició i decòrum».33
Així doncs, des del seu mateix esbós, la
recuperació de la muralla era tinguda
per un instrument cívic d’elevació de la
dignitat urbana en bellesa i cultura.
Sigui com sigui, d’entrada aquestes
recomanacions no foren tingudes en
compte, i, durant els quatre anys que els
enderrocs trigaren a deixar expedit el
traçat de la via A i els terrenys adjacents,
es va seguir al peu de la lletra el Pla
Baixeras. Aquest pla imposava una nova
trama regulada per una successió de
carrers transversals amb escassa o nul·la
articulació amb el viari antic i sense cap
preocupació per integrar-hi les edifica32. Antoni Nicolau i Daniel Venteo, «La monumentalització
del centre històric: La invenció del Barri Gòtic», dins La
construcció de la gran Barcelona: L’obertura de la Via Laietana,
1908-1958, Ajuntament de Barcelona, 2001, pàg. 101-106.
33. «Sr. D. Albert Bastardas. Batlle de Barcelona», La Vanguardia
(25 desembre 1908), pàg. 5.
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cions monumentals posades de manifest
a l’entorn del nou vial. En plantejar
la reforma interior, la preocupació
monumental havia portat a formular
mesures de salvaguarda de peces arquitectòniques singulars, mitjançant la seva
documentació gràfica i el desmuntatge
dels elements arquitectònics tinguts per
més significats: façanes, patis, portals,
finestres o capitells. Aquesta fórmula,
pensada encara sota l’imperi de l’isolament monumental i la manca d’atenció
als contextos, va resultar inapropiada en
molts sentits a mesura que els treballs
avançaven. Si d’una banda els nous corrents de l’urbanisme en ciutats antigues
s’ajudaven de les trames heretades per
compondre’n de noves en lloc d’ignorar-les, d’altra banda, independentment
d’altres consideracions, els conjunts
monumentals que emergien en el nou
buit urbà imposaven una presència que,
com s’ha dit, difícilment podia menystenir-se, alhora que feien preveure i
cobejar la descoberta d’altres conjunts
d’entitat parella.
Davant d’aquest estat de coses, els
sectors que d’inici havien mostrat la
preocupació per la salvaguarda monumental plantejaren amb èmfasi creixent
la necessitat de revisar el Pla Baixeras.
L’any 1911, quan els treballs d’obertura del segon tram es trobaven molt
avançats, diferents plataformes cíviques
manifestaren la conveniència d’una nova
formulació més articulada dels enllaços
entre la via A i la trama antiga, que en
lloc d’ignorar-la o violentar-la en fes
un recurs urbanístic vivificador. En el
mateix sentit de recuperació cívica es
proposava monumentalitzar les arquitectures antigues més singulars afectades
directament o indirecta per l’operació
i fins llavors desateses o desconegudes.
D’una banda, hi havia les edificacions
frontereres amb els solars alliberats d’antuvi que corrien el perill de ser ocultades
per noves operacions immobiliàries, com
era el cas de la muralla en diferents trams
del carrer de Basea, de la Tapineria o de
la plaça Nova, mentre que, d’altra banda,
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es proposava traslladar i reconstruir en
un nou context aquelles peces arquitectòniques que l’obertura de les vies noves
destruiria completament.34
El qui seria cap del Servei de Conservació i Catalogació de Monuments català
d’ençà de la seva creació el 1914, el jove
arquitecte Jeroni Martorell, ben representatiu de la generació formada sota el
potent influx de Josep Puig i Cadafalch,
considerava amb condescendència que, si
bé el Pla Baixeras significava una resolució administrativa correcta al problema
de la ciutat antiga, des del punt de vista
urbanístic era una «ignomínia», pel fet
que comportava una violenta topada de
trames urbanes en què la nova s’imposava a la vella sense cap respecte i perquè, en cas d’executar-se, les antigues
construccions «artístiques» que segons
ell haurien d’embellir la ciutat i donar-li
vida quedarien ocultades, alterades o
serien demolides. Hi veia un projecte
obsolet, sorgit d’una «altra generació»,
de quan «imperava la uniformitat, els
principis apriorístics», que calia reemplaçar per noves formulacions que harmonitzessin «l’aspecte pintoresc, accidentat
i monumental» de la ciutat antiga però
viva «amb allò que demana la higiene i
les necessitats actuals de circulació diària
i comunicacions». Per fer-ho, prenia de
referència les aportacions recents de Josef
Stübben, Carl Henrici, Camillo Sitte35 i
Charles Buls, que «no hi ha dret a ignorar». Jeroni Martorell oposava l’actualitat
d’una resolució adaptativa de les comunicacions, sumada a la valoració de la
càrrega artística del parc edificat antic, a
la falta de consideració en aquest sentit i
a una ortogonalitat inflexible i ineficaç.36

34. «Reforma interior de Barcelona: Exposición al Excmo.
Ayuntamiento», Cataluña (Barcelona), any v, 189 (20 maig
1911), pàg. 306-308.
35. Sobre les contribucions d’aquests arquitectes germànics
a l’urbanisme del pas del segle xix al xx, vegeu P. Haiko, «La
trilogia vienesa Wagner, Sitte, Loos», G. Ballangé, «Joseph
Stübben: hereu o fundador?» i G. Fehl, «Carl Henrici: Per un
urbanisme alemany», dins Jean Dethier i Alain Guiheux (dir.),
Visions urbanes: Europa 1870-1993, Barcelona, CCCB i Electa,
1994, pàg. 130-137.
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L’exposició que el mateix 1911 presentaren a l’Ajuntament les principals
associacions artístiques, d’arquitectes,
arqueològiques i excursionistes per
demanar de modificar el Pla de Reforma
va tractar de les seves implicacions en
l’«aspecte artístic». Aquest pla englobava la qüestió dels monuments o edificis
antics en un plantejament ben diferent
dels imperants avui en el camp del patrimoni, que no només se situen al marge
del sentiment estètic sinó que sovint
el neguen o rebutgen i fan de les obres
antigues testimonis històrics o arqueològics inerts. Ben diferent era la vibració
d’aquell moment, carregada encara de
l’interès plàstic per les creacions del passat propi dels moviments historicistes, i
l’exposició concloïa que «correspon als
barcelonins i l’ajuntament d’avui l’honrosa missió d’arranjar [la muralla de
forma adequada] per a què sigui possible
apreciar-la com es mereix».37 D’aquesta
manera s’assentava progressivament la
consideració que la vella muralla podia
constituir l’aportació monumental més
important lligada a la reforma interior, i
que esdevindria peça fonamental del nou
urbanisme de la ciutat antiga. En aquest
darrer sentit, una aportació fonamental
d’aquell mateix any i del mateix arquitecte, Jeroni Martorell, fou el dibuix que va
publicar i amb el qual passava de l’exposició doctrinal a la concreció formal en la
recuperació de la muralla. Es pot dir que
la força i transcendència d’aquest primer
esbós ha estat enorme, en tant que va
establir els principis fonamentals de les
actuacions que per llargues dècades s’han
realitzat a la muralla, convertida en referent monumental i motor de regeneració
urbana. I aquestes són atribucions que
les muralles antigues i medievals catalanes, fins llavors pràcticament ignorades o
repudiades urbanísticament i monumental, van assumir amb notable rapidesa, de
forma que la seva recuperació a Girona,

36. Jeroni Martorell, «Intervención en la Reforma», Cataluña
(Barcelona), any v, 189 (20 maig 1911), pàg. 305-306.
37. Vegeu la nota 33.
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Projecte de Jeroni
Martorell de
restauració de la
muralla romana, torre
i arcada romànica del
carrer de Basea o del
Sotstinent Navarro,
datat al maig del
1925. Arxiu del Servei
d’Arqueologia de
Barcelona.

Montblanc, Tarragona o Tossa es va
convertir en objectiu programàtic del
nou urbanisme historicista en gran part
impulsat pel mateix Jeroni Martorell des
de l’actuació governamental catalana,
primer de la Mancomunitat i desprès de
la Generalitat.38
Del vell mur barceloní, el dibuix
mostrava el tram del carrer de Basea (ara
del Sotstinent Navarro) des de la plaça
de l’Àngel fins a la baixada de Caçador,
i anunciava la combinació de factors
que esdevindria essencial: d’una banda, l’alliberament i restauració del seu
frontis exterior amb apreciació exclusiva o preponderant de l’obra romana
i medieval, i, de l’altra, la conversió del
seu peu en espai públic que, en forma
de vial, la resseguiria i la protegiria amb
38. Raquel Lacuesta, «Jeroni Martorell y la restauración de
murallas en Cataluña», dins Francisco Javier Gallego (ed.), La
Ciudad y sus murallas: Conservación y restauración, Universidad
de Granada, 1996, pàg. 39-64.
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una llenca de respecte que finalment
s’enjardinaria. Els llenços i cubs de les
torres eren recuperats d’acord amb la
consideració arqueològica imperant que
no donava per obra romana els pisos de
damunt seu, que quedaven esborrats.
Només se salvava l’alta torre de la seu
de l’Acadèmia de Bones Lletres, tinguda
tota ella per romànica. Més endavant,
la progressiva observació arqueològica de la fortalesa portaria a una millor
comprensió històrica de l’edificació i a
desguarnir-la en molt menor grau. Al
peu extern de la muralla, una ampla vorera embellida amb peces de mobiliari i
arbres precedia un ampli passeig, mentre
que per la banda interior s’albiraven un
seguit de jardins que només podrien ser
el resultat d’haver aterrat els casals adossats a la banda interior del mur. «L’imponent llenç de muralla romana i la torre
romànica que oculten en part encara les
cases del carrer de Basea podrien ser base
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d’una esplèndida composició arquitectònica urbana […]. Muralla i torre,
arcades, loggia per a escultures, fonts,
monuments a grans homes, constituirien
un grandiós homenatge a civilitzacions
passades de nostre terra.»39
La poca percepció de la muralla que
encara es tenia aleshores va fer possible
que, simultàniament, es presentés un
altre esbós d’urbanització corresponent
al tram de la capella de Santa Àgata per
la banda del carrer de la Tapineria, en el
qual Josep Puig i Cadafalch convertia el
temple en peça autònoma i el deslligava del continu del perímetre fortificat.
Així doncs, per la banda sud, a l’indret
que actualment ocupa la Casa Padellàs,
no pressuposava l’existència del mur
antic que hi perdura, sinó que sense
cap prevenció obria un ampli pas dotat
d’una notable escalinata que salvaria
el desnivell exterior respecte de la cota
més elevada de la plaça del Rei.40 El cas
il·lustra el xoc de les connexions amb la
muralla que la urbanització dels entorns
de la nova via A o Laietana generava, i,
en aquest sentit, davant les polèmiques
obertes, el 1914 l’Ajuntament va encarregar la modificació de les tres seccions
en què s’havia dividit la nova via als
arquitectes Lluís Domènech i Montaner,
Josep Puig i Cadafalch i Ferran Romeu i
Ribot, a raó d’un tram per a cada un de
mar a muntanya. L’objectiu fou definir
de nou les connexions, i fer-ho posant
en valor els principals monuments antics
encara presents. Les propostes es presentaren aquell mateix any, i pel que fa a
la muralla les seccions afectades eren les
dues inferiors, tractades pel primer i el
segon projectistes esmentats. En la secció
més baixa o primera, Lluís Domènech
i Montaner, de manera semblant a com
Jeroni Martorell ho havia proposat tres

39. Peu del dibuix signat per Jeroni Martorell a Cataluña
(Barcelona), any v, 189 (20 maig 1911), pàg. 308.
40. Dibuix de Panyella segons projecte de Josep Puig i Cadafalch
que acompanya el text anònim «Embelliment de la Reforma», La
Ilustració Catalana (Barcelona), ix, 411 (23 abril 1911), pàg. 213.
Imatge reproduïda immediatament a Cataluña (Barcelona), any v,
189 (20 maig 1911), pàg. 305.
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anys abans, recuperava la muralla en
el tram del carrer de Basea entre el de
Jaume I i la baixada de Caçador. Ho feia
com a façana monumental d’una nova
via de poca longitud precedent de l’actual carrer del Sotstinent Navarro, però,
a diferència de l’esbós precedent, el nou
assaig presentava una valoració incipient
de les obres medievals integrades a la
muralla. La manera de fer-ho era encara
molt distant dels valors reals de l’arquitectura existent i, de fet, més aviat servia
per inspirar una recreació fantasiosa i
tractada amb un llenguatge neoromànic
homogeneïtzador.41
Com s’ha comentat abans, es tracta
justament del tram que ocupa la seu de
l’Acadèmia de Bones Lletres i que correspon a una fàbrica amb excepcionals parts
d’època romànica.42 A principis del segle
xx, els serveis governamentals espanyols
tenien l’immoble destinat a dipòsit de tabacs, i segurament aquest caràcter oficial
explica en bona part la seva immobilitat
i poc grau de transformació, fins que
els trasbalsos de la reforma devien fer
pensar a reubicar aquest dipòsit de la hisenda estatal. Dues institucions oficioses
que compartien un estatge poc pertinent
en un annex de la capella de Santa Àgata,
la Comissió Provincial de Monuments i
l’Acadèmia de Bones Lletres, demanaren
traslladar-s’hi cap al 1913. Les gestions
empreses col·legiadament el 1914 fructificaren tres anys després que n’obtinguessin la cessió, i el 1917 l’arquitecte Josep Domènech i Mansana hi emprengué
les obres de reforma, que no quedarien
enllestides fins a una dotzena d’anys més

41. Plànol de Lluís Domènech i Montaner a «Reforma de
Barcelona. Urbanització de la secció 1a», dins Inicis de la…,
pàg. 182, i Domènech, Figueras i Domènech, Lluís
Domènech i…, pàg. 223 i 324, n. 134. Dibuix conservat en el
fons L. Domènech i Montaner de l’Arxiu Històric del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya a Barcelona.
42. Agustín Cócola, «De ruina a monumento histórico:
Reconstrucciones en el Palau Requesens durante el siglo xx»,
Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, lii (20092010), pàg. 375-406. El text fa evident una absoluta desconeixença,
potser volguda, de l’entitat i la importància de la fàbrica romànica,
estigmatitzada significativament titllant-la de «ruïna».
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Llegenda
commemorativa del
rei Jaume I pintada per
Josep M. Jujol (1907) a
la façana de la capella
de Santa Àgata per
la banda del carrer
de la Tapineria. Foto:
Institut Amatller d’Art
Hispànic. Arxiu Mas.

tard.43 Els treballs portaren una recreació neomedieval que només va afectar
indirectament la muralla per la banda
interior i la torre sobrealçada en època
romànica. Mentrestant, la façana externa
havia estat desbrossada dels habitatges
establerts sota les arcades medievals i
davant dels llenços entre torres i restava
per agençar.44
Davant la prolongació d’aquest estat
de coses, Jeroni Martorell, en la seva
condició de director del Servei de Con-

43. José Grahit, Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos
de la provincia de Barcelona: Memoria de la labor realizada por
la misma en su primer siglo de existencia (1844-1944), Barcelona,
1947, pàg. 16-20.
44. Per conèixer l’estat del tram de la muralla entre les dècades
del 1910 i el 1920, vegeu La construcció de…, fotografies
pàg. 108-101, i dibuix atribuït a Marià Ribas i Bertran conservat
al fons documental del Servei d’Arqueologia de Barcelona.
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servació de Monuments que la dictadura
de Primo de Rivera havia reduït a provincial, el maig del 1926 va adreçar una
comunicació a l’Ajuntament on reclamava l’atenció municipal per a un seguit
de monuments desatesos. Entre ells feia
especial èmfasi «en la muralla romana
del carrer de Basea, un dels conjunts
monumentals més importants de Barcelona […]. L’estat en què es troben avui
aquestes construccions és verament trist
[…]. Cal realitzar-hi treballs seriosos de
restauració, amb el major respecte de les
valors arqueològiques». Aquest propòsit
va anar acompanyat de la presentació
d’un projecte concret de recuperació
monumental amb diferents dibuixos de
planta i alçat, amb algunes formulacions
modificades de treballs anteriors que
indiquen que des de feia més de quinze
anys l’actuació en aquest tram era motiu
recurrent de preocupació per a l’arquitecte i objecte de continuades reformulacions.45 En aquest punt s’ha de fer constar
que per a aquest indret, com per a tants
d’altres de la muralla, tant la comparació de la documentació gràfica que va
reproduir el seu estat abans de les intervencions amb els dibuixos, fotografies o
planimetries dels projectes de restauració,
com l’estudi arqueològic del monument
mateix fan possible reconèixer amb
notable precisió l’entitat de les arquitectures antigues, així com avaluar i jutjar
l’impacte de les restauracions imaginades
i realitzades. Si s’examinen amb rigor, es
fa ben manifest que poc tingueren a veure
amb el tòpic que només hi sap veure o
hi vol veure falsos històrics i fantasies arquitectòniques, sense saber reconèixer la
realitat arqueològica, d’una banda, i sense

45. Jeroni Martorell, «Els monuments històrics de Barcelona»,
Gaseta de les Arts, iii, 51 (15 juny 1926), pàg. 3-5. El dibuix
original de planta i alçat publicats a l’article es conserva al fons
documental del Servei d’Arqueologia de Barcelona i porta
data del maig del 1925. A l’article hi ha un altre dibuix que vol
representar l’agençament monumental del nou carrer, que, en
una versió anterior del mateix autor, es troba a «Monuments de
la reforma interior de Barcelona: Revisió del projecte Baixeras»,
Civitas: Butlletí de Propaganda de la Ciutat Jardí, ii, 2 (octubre
1920), pàg. 6.
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Noves alineacions de
la Reforma Interior
segons proposta de
Jeroni Martorell el
1927, amb adaptació
del viari als vestigis de
la muralla reconeguts
llavors. Joan Ganau,
Els inicis del pensament
conservacionista en
l’urbanisme català,
Barcelona, PAM, 1997,
pàg. 480-481.
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saber discernir ni jutjar el caràcter propi
de les diferents operacions de recuperació, restauració i recreació que s’hi han
combinat o sobreposat, de l’altra.
Hom pot adonar-se que, en els quinze
anys següents al 1911, l’arquitecte havia
evolucionat d’un plantejament demolidor i aïllacionista de tot allò que es considerava pròpiament romà, a una valoració
integradora de les edificacions medievals
que també incorporava les reformes
d’època moderna, alhora que deixava de
recórrer als revivals o recreacions neomedievals que tan cares tenia Lluís Domènech i Montaner. La urbanització al peu
de muralla es limitava a cloure amb reixes els espais entre torres i disposar una
vorera al seu peu. De fet, l’actual presentació monumental d’aquest tram és relativament pròxima a la que va imaginar
Jeroni Martorell, i en difereix pel fossat
enjardinat del peu de muralla, la modificació d’alguns finestrals de l’alta torre
romànica i la configuració, entre aquesta
torre i la següent cap a la baixada de Caçador, en el pati de l’Acadèmia de Bones
Lletres, d’un cos neogòtic. Aquest cos
fou creat a la segona meitat de la dècada
del 1970 a partir d’una fàbrica medieval
mal entesa, abillat amb grans finestres
coronelles i una galeria alta inventada,

segons projecte de l’arquitecte Camil
Pallàs,46 llavors director del Servei de
Conservació i Catalogació Monumental
de la Diputació barcelonina. La seva obra
representa el declivi del corrent historicista en els darrers temps del franquisme,
en un pendent de tòpics regionalistes i
indiferència per l’arqueologia o història
constructiva dels edificis, que va portar a
produccions neomedievals escenogràfiques com aquesta, restada inacabada per
la seva mateixa inconseqüència.
Tornant a la revisió de les seccions
de la via A o Laietana el 1914, la segona
i darrera que afectava la muralla fou la
compresa entre el carrer Baix de Sant
Pere i la plaça de l’Àngel, que va córrer a càrrec de Josep Puig i Cadafalch.
Segons el Pla Baixeras, en aquest tram
es mantenia l’alineació del carrer de la
Tapineria per la banda de la ciutat antiga,
sense alteracions en el seu cos edificat,
mentre que en el solar alliberat entre
aquest carrer i el traçat de la nova via es
disposaven un seguit d’illes d’habitatges
de nova construcció i geometria ortogonal. L’obertura d’aquest espai a partir
del 1908 havia començat a fer visible el
frontis monumental de l’actual plaça de
Ramon Berenguer el Gran, que ara es fa
tan difícil d’imaginar com d’ocult restava
rere l’afegit d’habitatges de quatre o cinc
plantes a la mateixa capella de Santa
Àgata. Aquests cossos feien que, abans
dels enderrocs, la muralla fos invisible, i
que del temple només s’observés el nivell
de finestrals superior i el cos sortint de
la capella de la Reina.47 Va ser en aquest
indret on el 1908, amb motiu del setè
centenari del naixement de Jaume I, es
va pintar una inscripció commemorativa
de traça goticista, sota inspiració d’Antoni Gaudí i executada per Josep Maria

46. Actuacions pendents d’estudi i superficialment apuntades
per Cócola, «De ruina a…», p. 375-406.
47. Fotografia de J. Thomas publicada al número extraordinari
«La reforma de Barcelona», La Ilustració Catalana, any vi, 250
(1908), pàg. s. n.; dibuix d’M. Urgell del 1908 publicat a La
construcció de…, pàg. 168 i seqüència fotogràfica d’entre el 1917
i el 1959 a pàg. 114-115.
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Fotografia aèria de
Josep Gaspar i Serra
del sector de la muralla
entre la plaça Nova i
el carrer del Sotstinent
Navarro, enmig del
procés d’obertura
de la via Laietana
i l’avinguda de la
Catedral l’any 1929 o
poc abans. Barcelona
desde el aire, Ed.
Juventud, s. d.,
pàg. 14-15.

Jujol, de la qual encara resten vestigis
prou evidents i mereixedors de recuperació.48 Sembla que Josep Puig i Cadafalch,
comissionat de les celebracions, havia
demanat a Antoni Gaudí que col·laborés
amb algun projecte, i d’aquesta petició
sorgiria tant la inscripció commemorativa com l’esbós d’una àmplia plaça
a l’enfront de la capella per la banda de
la Tapineria, elaborat en data incerta,
que seria una forma d’homenatjar el rei
d’acord amb les possibilitats d’embelliment monumental que oferia la reforma
i que esdevindria la prefiguració de la
plaça de Ramon Berenguer el Gran.49

48. Sobre el projecte d’Antoni Gaudí i la intervenció de Josep
Maria Jujol, vegeu Joan Bassegoda, El Sant Rey en Jacme
d’Aragó: VIII centenario del nacimiento de Jaime I de Aragón,
Barcelona, Cátedra Gaudí, 2008, pàg. 25-30 i pàg. 82-83.
Fotografies de la llegenda a L’Esquella de la Torratxa (Barcelona),
any 31, 1567 (1909), pàg. 31.
49. Josep Maria de Dalmases, «Un proyecto de Gaudí», El
Propagador de la Devoción al Señor San José (Barcelona), any lxi,
7 (1 abril 1927), pàg. 103-107, i Josep Francesc Ràfols, Gaudí
1852-1826, Barcelona, Ed. Aedos, 1952, pàg. 107-109. També Joan
Bassegoda, El gran Gaudí, Sabadell, Ed. Ausa, 1989, pàg. 529-530.
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La proposta, del tot innovadora, la va
fer seva Josep Puig i Cadafalch, que poc
temps abans, com s’ha comentat més
amunt, preveia la recuperació del frontis
del temple i l’obertura lateral d’un pas
de comunicació amb la plaça del Rei,
intervencions que, juntament amb altres
canvis en les connexions viàries, s’incorporaren al planejament urbà el 1918
de resultes dels treballs de l’arquitecte
Antoni Darder.50
Així doncs, d’ençà del final de la dècada del 1910, la muralla dels peus de la
capella de Santa Àgata es va fer cada cop
més evident amb l’enderroc dels habitatges que s’hi adossaven, i això va permetre
que en el decenni següent la remarqués
degudament l’arqueòleg britànic Ian
Archibald Richmond, interessat en
l’arquitectura militar romana i estudiós
de la muralla de la ciutat de Roma, com
també féu en l’altre tram llavors posat de
manifest al carrer de Basea. Es tractava

50. Inicis de la…, pàg. 183-184.
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d’unes observacions publicades el 1931
en la primera ressenya de la fortificació
feta d’acord amb els grans testimonis
que la reforma acabava de descobrir, que
en reconeixien l’entitat arquitectònica
per situar-la en el context general de les
fortificacions romanes de la seva època.51
Però, tot i la significació monumental, un cop lliure la banda forana de la
muralla de Santa Àgata, les actuacions hi
quedaren estancades prop d’un decenni.
Durant la dictadura de Primo de Rivera
es promogueren diferents propostes de
reforma de la ciutat antiga sota anacrònics plantejaments d’alliberament i
isolament de les grans peces arquitectòniques amb la desaparició de la vella
trama urbana existent, que en el cas de
la muralla n’ignoraven el desenvolupament continu i la segmentaven en bocins
molt monumentalitzats o completament
fantasiejats. En aquesta línia, la proposta
de l’arquitecte de la diputació provincial Joan Rubió i Bellver, anomenada
Taber mons barcinonensis i presentada
el 1927, fou durament bescantada en
una polèmica àmplia i encesa en què
participaren diferents sectors ciutadans.
Desproporcionada i anacrònica, en tant
que els corrents urbanístics, arqueològics
i de la restauració monumental havien
abandonat feia temps els seus principis
programàtics, no va tenir cap repercussió
efectiva sobre la ciutat, però curiosament
la seva ressenya i comentari han merescut molta més atenció històrica que no
pas l’examen positiu de les realitzacions
urbanes d’aquells mateixos anys, aquelles
que realment definiren noves formes
d’actuació monumentals. Tanmateix,
a voltes sembla que sigui preferit quedar-se en el pla dels projectes urbans per
esplaiar-s’hi, com si realment haguessin
reconstruït la ciutat antiga i els seus monuments, encara que mai hagin arribat
a realitzar-se i no representin,

51. Ian Archibald Richmond, «Five Town-Walls in Hispania
Citerior», The Journal of Roman Studies (Londres), xxi (1931),
pàg. 86-100 i làm. xii i xiii.
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com en aquest cas, posicions especialment significatives. Però també quan els
projectes s’han fet efectius hi ha certa
inèrcia a restar en el nivell de la concepció i no baixar a observar-ne la realització concreta, modelada per factors i
condicionants que la ideació mai pot
contemplar o preveure i que poden
donar pas a execucions distants tant
formalment com conceptualment, però
més reveladores de l’amalgama de components socials i culturals que s’apleguen
en la dinàmica urbana.
A banda d’aquestes fantasies urbanes, no hi va haver operacions efectives
a la muralla de la secció segona de la via
Laietana fins a la dècada del 1930. Va ser
pels volts del 1929 quan l’Ajuntament va
emprendre l’enderroc de l’immoble que
es trobava a la cantonada del carrer del
Veguer amb la plaça del Rei, a fi i efecte
d’eixamplar-la i llevar-li una casa de
veïns que, alçada al segle xix, era tinguda per dissonant en un espai dominat
per fàbriques medievals i renaixentistes. L’amplitud que va adquirir la plaça
amb l’obertura del solar cantoner es va
considerar que desvirtuava l’antic espai
i li feia perdre recolliment, raons per
les quals l’any següent es va estudiar la
possibilitat de bastir-hi la Casa Padellàs,
notable edificació tardogòtica del carrer
de Mercaders que es pensava traslladar del seu emplaçament pel fet que es
trobava amenaçada de desaparició per
l’obertura de la nova via C, transversal a
la Laietana, en el tram de l’actual avinguda de Francesc Cambó. D’altra banda,
l’enderroc de l’immoble vuitcentista de
la plaça del Rei i dels que es trobaven a
la seva esquena pel carrer de la Tapineria
havia posat al descobert un nou tram de
la muralla romana, situat per sota de la
capella de Santa Àgata i totalment ignot
fins aleshores.52 La presència d’aquest
nou tram de muralla en la parcel·la alliberada va incitar Agustí Duran i Sanpere,
director de l’Arxiu Històric municipal i

52. Grahit, Comisión de Monumentos…, pàg. 247-248.
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també arqueòleg, a explorar-ne el subsòl.
Les excavacions es practicaren entre el
1931 i el 1932, amb l’objectiu «d’estudiar
la tècnica constructiva del tros de muralla», i per primera vegada es va reconèixer el pany interior de la muralla, a més
d’obtenir altres importants observacions
sobre la seva fàbrica que esdevingueren
fonamentals tant per al seu coneixement
arqueològic com per a la seva restauració
arquitectònica.53 Els treballs, a càrrec de
l’arquitecte Joaquim Vilaseca,54 s’allargaren del 1930 fins al 1939 com a mínim,55
i l’edifici fou immediatament destinat
a rebre el nou Museu d’Història de la
Ciutat, inaugurat el 1943.
L’obra de la Casa Padellàs va anar
seguida de la restauració de la capella
de Santa Àgata o s’hi va encavalcar, una
altra actuació que van portar a terme
els arquitectes també municipals Adolf
Florensa i Joaquim Vilaseca durant el
període bèl·lic, entre els anys 1936 i
1939. I no només això, sinó que l’efecte
d’irradiació de l’actuació encetada per
la Casa Padellàs va passar pel bloc del
Tinell, també en plena guerra i un cop
desafectat el convent de Santa Clara que
l’ocupava, i acte seguit es va estendre cap
a altres antigues peces del Palau Reial
Major, transformades progressivament
en seu del Museu Frederic Marès i amb
un subsòl extensivament excavat.56 La
restauració del frontis de l’antiga capella
Reial per la banda de l’antic carrer de la
Tapineria, convertit en plaça, on restaven
53. Anònim, «La casa Padellàs», Gaseta Municipal de Barcelona,
any xix, 39 (octubre 1932), pàg. 939-942, que inclou un text
de Duran i Sanpere sobre les excavacions portades terme, i,
d’aquest mateix autor, «Vestigios de la Barcelona romana en la
plaza del Rey», Ampurias (Barcelona), 5 (1943), pàg. 53-77, text
publicat en versió catalana modificada i escurçada a Barcelona i
la seva història: La formació d’una…, pàg. 65-85.
54. Màrius Gifreda, «La reforma de la plaça del Rei», Mirador
(Barcelona), ii, 65 (24 abril 1930), pàg. 2.
55. La Gaseta Municipal de Barcelona consigna,
intermitentment, d’ençà de l’aprovació del projecte pel juny del
1930, obres de trasllat i implantació de la Casa Padellàs entre
principis del 1931 i l’estiu del 1939, després de la caiguda de la
ciutat sota domini de les forces d’ocupació franquistes.
56. Adolf Florensa, «Excavaciones y restauracions en las
inmediaciones de la plaza del Rey», Cuadernos de Arquitectura
(Barcelona), any 2, 3 (1945), pàg. 3-11.
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encara les petges de cases que s’hi havien
adossat, va constituir una de les primeres
passes d’aquest llarg procés restaurador.
Aquesta actuació fou de notable transcendència per a l’antiga muralla, en tant
que va establir un ferm dictat en recursos
i criteris, llargament seguit. Hi destaca el
rebuig als tractaments uniformistes que
busquen presentar un sol episodi constructiu o fins i tot recrear-lo més enllà
dels vestigis conservats, contrarestat per
una valoració diacrònica de les arquitectures presents i jutjades més representatives. Així, l’èmfasi restaurador no
es va limitar a l’obra gòtica, sinó que es
va estendre per les fàbriques precedents,
pel fet que remarcava la diversitat de
paraments i assenyalava especialment les
obertures de la muralla del baix Imperi.
Això es va aconseguir enfonsant lleugerament el tapiat de les finestres de les torres
romanes a l’exterior i, a l’interior, en
l’espai convertit en sagristia de la capella
Reial al peu del campanar i interior de la
torre romana, on el mur fou doblat en
època gòtica, es va refondre el tapiat per
posar de manifest el parament romà i les
seves obertures primigènies. La restauració d’aquest frontis de la muralla va haver de prolongar-se en direcció a la plaça
de l’Àngel, on l’enderroc dels immobles
posteriors al solar que ocupava la Casa
Padellàs havia deixat al descobert un
tram de muralla inesperat.57
En coincidència amb aquestes operacions es va agençar la plaça de Ramon
Berenguer el Gran, que d’ençà dels enderrocs empresos el 1908 era un espai vague.
La solució que es va adoptar, esbossada
per Josep Puig i Cadafalch i sembla que
definitivament executada segons projecte de l’arquitecte municipal de Parcs
i Jardins Nicolau Maria Rubió i Tudurí,

57. Adolf Florensa, Veinte años de labor en la conservación
y restauración de edificios artísticos e históricos de Barcelona,
Barcelona, 1949, pàg. 10-11 i làm. 15-16; Adolf Florensa
«Restauraciones y excavaciones en Barcelona durante los últimos
veinticinco años», Cuadernos de Arqueología e Historia de la
Ciudad (Barcelona), vi (1964) , pàg. 18-21, i Riu-Barrera et al.,
La capella de…, pàg. 58-59.
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va consistir a crear una peça rectangular
que no només ocupava tot el centre de
la plaça sinó que, enjardinada i en suau
davallada, anava a trobar el peu excavat
de la muralla, descobert lleugerament
per sota de la rasant dels vials moderns.
Aquí, els treballs de recalçar la torre on
s’alça el campanar de la capella Reial
posaren al descobert, el 1942, elements
d’un sepulcre monumental romà amb la
cara esculpida de Gorgona. Poc després
dels traspàs de l’escultor Josep Llimona
el 1934, en homenatge seu es va proposar
instal·lar-hi l’estàtua dedicada al comte
que, realitzada el 1888, havia estat un dels
motius de reconeixement inicial a la seva
carrera, per bé que la iniciativa trigaria
uns vint anys a portar-se a terme.58 La
solució de retirar la pavimentació viària
de la cara exterior de la muralla i crear-hi
un espai enjardinat —que es va experimentar en aquesta plaça i que aviat es
dotà de càrrega arqueològica en situar-hi
elements arquitectònics romans evocadors, resistents a la intempèrie per bé que
sense elevada singularitat— s’estengué
més tard a altres trams com l’avinguda
de la Catedral, rere la Casa de l’Ardiaca.59
Aquesta solució, que podia rememorar el
fossat precedent a la fortificació i li donava una catifa vegetal que en remarcava la
verticalitat mineral, pètria o ceràmica en
el cas de les llacunes amb falta de carreuat
antic omplertes amb maons, s’ha retirat
progressivament, i ara només subsisteix
de forma residual en els carrers de la Tapineria i del Sotstinent Navarro. La disposició enjardinada de la plaça, remodelada
diversos cops al llarg de més de mig segle,
va ser substituïda lamentablement per un
insuls paviment pla el 2015.

58. Pau Casals, «L’embelliment de la ciutat: Un magnífic centre
monumental», Mirador (Barcelona), any vii, 309 (17 gener
1935), pàg. 1 i 8; Agustí Duran i Sanpere, «Altra vegada les
muralles: La plaça de Ramon Berenguer III (1942-1943)», dins
Barcelona i la seva història: La formació d’una…, pàg. 35-36;
Adolf Florensa, «La plaza Berenguer el Grande, en Barcelona»,
Cuadernos de Arquitectura, 14, 1950, pàg. 23-27.
59. Adolf Florensa, El jardín urbano y los monumentos
arquitectónicos, Ajuntament de Barcelona, 1954, amb una segona
versió del 1959, augmentada i titulada Jardines y monumentos,
pàg. 2, 6-7, 19 i 24-28.
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Vers un projecte propi per a la muralla
(1940-1970)
Els treballs a la muralla executats en el
període de guerra, del 1936 al 1939, semblen cenyir-se als que acabem d’assenyalar i que l’Ajuntament va portar a terme
a la capella de Santa Àgata, on, a més de
configurar definitivament el frontis de la
banda de la plaça de Ramon Berenguer
el Gran, també determinaren el perfil
superior del temple amb la restauració
del seu singular coronament de merlets
esglaonats.60 Les obres prosseguiren en la
immediata postguerra, si bé agafaren una
nova tonalitat d’acord amb l’aire dels
temps i hi facilitaren la reintroducció
del culte, sempre sota les directrius dels
mateixos arquitectes Adolf Florensa i Joaquim Vilaseca mentre les autoritats del
nou règim els mantingueren en les seves
responsabilitats. De fet, fou el primer
de tots dos, adscrit al municipi d’ençà
de mitjan dècada del 1920, que en els
primers temps de l’ajuntament franquista va esdevenir cap del Servei d’Edificis
Artístics i Arqueològics, i, en el decenni
del 1950, cap de l’Agrupació d’Edificis
Municipals, fins que en ser jubilat el
1959 va rebre la informal o honorífica
intitulació de Conservador de la Ciutat
Antiga, que va exercir els darrers anys de
la seva vida, closa el 1968. Des de la seva
alta posició va idear i desenvolupar el
projecte que exposava el 1949 de «traçar
un carrer de reforma, a través del casc
antic, que seguirà per l’exterior el traçat
de quasi un quart del recinte romà, tot
el qual s’ha explorat i es conserva, més o
menys mutilat dins d’edificis que s’enderrocaran».61 En aquest punt, doncs, les
actuacions a la muralla que fins al 1939
derivaven directament de les modificacions de l’obertura de la via Laietana i
de la reforma interior, prenien una altra
volada. De fet, esdevenien autònomes
i adoptaven una dinàmica pròpia que
s’estenia o es volia estendre per tot el vol

60. Riu-Barrera et al., La capella de…, pàg. 59.
61. Florensa, Veinte años de…, pàg. 10-11.
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Restauració de la torre
poligonal de la Canonja
i la Pia Almoina, cap
a l’any 1950. Servei
d’Arqueologia de
Barcelona.

de la ciutat antiga, en un projecte que
combinava la regeneració urbanística
amb la monumentalització. És a dir que
els factors s’invertien, i, mentre que fins
al 1939 la reforma urbana havia portat
indirectament a la monumentalització de
la muralla, ara era pròpiament la recuperació d’aquesta muralla la que pretenia
esdevenir motor de regeneració del teixit
de la ciutat vella. Cal consignar que,
durant el període bèl·lic, la proposta de
regeneració urbana o Pla de Sanejament
del Casc Antic, que emanava de posicions avantguardistes i revolucionàries
expressades pel GATPAC, semblava ignorar la muralla i la seva recuperació en les
actuacions que formulava, que tampoc
donaven continuïtat a les inconcluses
obertures de nous vials derivades de la
Reforma Interior.62 No obstant això, la
intenció del Pla de Sanejament d’implan-

62. «Pla de Sanejament del Casc Antic», AC: Documents
d’Activitat Contemporània, Barcelona, 25 (juny 1937), pàg. 28.
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tar una rastellera de punts regeneradors
d’entitat variable i distribució irregular,
no guiada per la imposició del viari ortogonal generat per la reforma sinó imbricada en la forma urbana antiga, podria
haver influït seguidament en la manera
de programar l’actuació a la muralla i
dotar-la de disposició regenerativa, en
intervencions discontínues escampades
per l’irregular recorregut dels vials que
fan el contorn del recinte fortificat.
No obstant això, el procés d’autonomia del projecte de la muralla fou
gradual, i es va encavalcar amb obres
residuals de l’obertura de la via Laietana.
En aquest sentit, una nova operació de
transcendència fou l’obertura del tram
de la via C fins a la plaça Nova, amb la
qual es va configurar l’actual avinguda
de la Catedral entre les dècades del 1940
i el 1950. En un primer estadi, l’actuació
va situar-se en l’illa definida pel pla de la
Seu, la baixada de la Canonja i el desaparegut carrer de la Corríbia, on ara conflu-
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eix el de la Tapineria amb l’avinguda de
la Catedral, illa que és ocupada pels casals de la Canonja i la Pia Almoina, bastits d’ençà del segle xi a l’angle septentrional del recinte murat que defensava una
singular torre poligonal. Des del frontis
del carrer de la Corríbia, el coronament
d’aquesta torre treia el nas, mentre que la
resta del seu cos baix i el llenç contigu de
muralla quedaven ocultats rere una filera
d’habitatges de tres o quatre plantes i de
construcció relativament moderna. «La
coincidència de la necessitat urbanística
amb l’interès arqueològic facilità la tasca
i l’extensió convenients. Expropiades
les quatre casetes del carrer de la Corríbia, començà llur demolició l’any 1948,
aturada sobtadament. L’any següent, la
represa de les obres va permetre comprovar que el mur romà existia efectivament
al fons de les cases», segons explica Agustí Duran i Sanpere, que, des de la direcció
que d’ençà del 1943 exercia de l’Institut
Municipal d’Història, va seguir arqueològicament la restauració, executada entre
els anys 1949 i 1951.63
L’articulació assajada entre l’obra
i la recerca fou una novetat d’aquesta actuació que va donar resultats de
notable interès. L’exploració de la base
va mostrar l’ús que s’havia fet en els
fonaments d’elements procedents de
construccions sepulcrals romanes, que
es pogueren recuperar. Així mateix, en el
mur medieval elevat sobre el llenç contigu s’apreciaren i restauraren un parell de
finestres geminades de tipologia pròpia
del primer romànic, datades del segle xi
i que corresponen a la més antiga de les
modificacions del mur del baix Imperi
fins ara reconegudes.64 D’acord amb les
restauracions precedents, en aquesta va
afermar-se la línia doctrinal de refús a la

63. Agustí Duran i Sanpere, «La torre poligonal (n.º 6) de
la muralla romana», Cuadernos de Arqueología e Historia de la
Ciudad (Barcelona), xiii (1969), pàg. 51-67. Text reproduït,
per bé que mancat d’il·lustracions essencials, a Barcelona i la
seva història: La formació d’una…, pàg. 46-52; Adolf Florensa,
Conservación y restauración de monumentos históricos (19471953), Ajuntament de Barcelona, 1963, pàg. 13 i fig. 7 i 8.
64. Riu-Barrera et al., La capella de…, pàg. 242.
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recreació estilística de cap etapa concreta
i es valoraren les aportacions d’èpoques
ben diverses, des de l’obra romana a les
transformacions medievals. A més de
defugir la reconstrucció fantasiosa, es va
provar d’evitar la reconstrucció indiferenciada de les fàbriques antigues amb
reintegracions contemporànies, de forma
que les llacunes de les primeres foren
obrades amb paredat de maó vermellós.
Aquest criteri, no pas exempt de polèmiques, feia ben evident per color, dimensió
i material la distinció entre l’aparell nou i
l’antic de pedra grisa de Montjuïc, fos de
grans carreus de bona talla a la part baixa
o de peces més menudes i menys regulars
als panys alts, romans o medievals. Al
peu del llenç i de la torre, un petit jardí
amb exposició d’alguns dels elements
sepulcrals trobats a la base i tancat amb
una reixa seguia la tònica de distanciar el
monument del terreny ferm i continu del
solar urbà.
Dins de la mateixa operació per
donar pas a l’avinguda de la Catedral
entre la via Laietana i la plaça Nova, es
va desmantellar progressivament la gran
illa triangular, fortament afectada pels
bombardejos de l’aviació feixista el 1938,
que formaven els desapareguts carrers
de la Corríbia i del Bou de la Plaça Nova,
que convergien en aquesta darrera plaça
i en un petit tram del carrer de Ripoll.65
Els treballs d’urbanització finalitzaren
vers el 1950 a la banda de muntanya amb
la definició de la nova alineació rectilínia
entre els carrers dels Sagristans i del Doctor Joaquim Pou, ocupada per un bloc
d’habitatges allargat projectat per Adolf
Florensa.66 A la banda de mar, entre el pla
de la Seu i la plaça Nova restava un seguit
de vuit immobles que tenien la façana
posterior adossada a la cara externa de
la muralla romana, en el tram comprès
entre la Casa de l’Ardiaca i la del Degà,
seu des de la dècada del 1920 de l’Arxiu

65. Xavier Cordomí et al., El barri perdut: La plaça Nova i el
barri de la Catedral, Ajuntament de Barcelona, 2015.
66. Autors diversos, Adolf Florensa, Barcelona, Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, 1998, pàg. 80-81.
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Històric de la Ciutat, com s’ha explicat.
Aquest conjunt d’edificis fou expropiat
després de llargues gestions, desocupat
i finalment enderrocat entre el 195567 i
el 1957, i seguidament es va formalitzar
una nova façana monumental. Aquesta actuació va tractar els panys i torres
d’època del baix Imperi segons les pautes
anteriorment establertes, mentre que els
recreixements de les torres, d’època medieval o posteriors, es regularitzaren amb
el recurs del carreuat il·lusori de vell encuny. Per contra, els llenços elevats sobre
els trams entre torres que no corresponien a antics frontis, o si ho havien estat
en algun moment es presentaven, sembla,
enormement alterats i convertits en
mitgers, foren convertits de cap i de nou
en façanes amb una ordenació i tipologia
d’obertures extretes dels repertoris barcelonins del segle xvii. En el nivell superior,
sota la teulada, s’instal·là una galeria de
finestrelles amb arc de mig punt, com
es veu que hi havia en el mateix edifici a
l’entrada del segle xix segons la imatge
de les torres de la plaça Nova publicada
per Alexandre de Laborde,68 mentre que,
a sota, un nivell amb balcons se superposava a les grans finestres rectangulars
situades a la planta noble de l’arxiu.
De la nova formalització d’aquesta façana, l’arquitecte Adolf Florensa, responsable municipal dels treballs, explicava:
«Els murs [romans] apareguts estaven
molt estropellats i les façanes de la Casa
de l’Ardiaca que els continuaven tenien
un aspecte bastant ingrat. No obstant,
al tractar-se d’un edifici municipal això
es va remeiar fins on fou possible».69
Aquesta actuació, actualment tinguda per
improcedent per la seva formulació en un
llenguatge historicista, ha estat desguarnida, com es veurà més endavant, i substituïda per una altra d’igualment nova
però suposadament més legítima pel
fet d’emprar solucions contemporànies
tòpiques en el tractament de superfícies

i la formulació d’obertures. Cal observar
que en els treballs d’aquest tram no es va
fer un seguiment arqueològic o, almenys,
no hi ha constància que se’n fes cap d’una
forma més o menys regular, a diferència
de l’anterior de la torre poligonal. Potser
la causa fou la coincidència de l’inici de
les obres amb la interinitat creada per
la jubilació d’Agustí Duran i Sanpere i
l’obertura d’un llarg procés de successió
a l’Institut Municipal d’Història que va
conduir a la fragmentació de l’organisme,
de manera que les responsabilitats arqueològiques van passar a estar compartides
entre el Museu d’Història i el Servei
Nacional d’Excavacions espanyol, a càrrec
de Josep de Calassanç Serra i Ràfols, que
no va assumir les funcions barcelonines
fins al 1958. Potser la primera de les seves
actuacions a la muralla, amb la qual de
ben segur volia establir una nova fórmula
d’articulació amb els treballs de restauració, fou l’assessorament en la reconstrucció d’una arcada de nova factura de
l’aqüeducte romà de la torre de la Casa de
l’Ardiaca. Aquí, els treballs per rebaixar
el terreny per enjardinar-lo a peu de muralla, davant mateix d’aquesta torre, portaren a la troballa del basament del pilar
d’una arcada perduda d’aquesta conducció d’aigua. L’arqueòleg va proposar alçar
l’arcada inexistent en còpia literal de la
que es conservava íntegra dins la torre, en
un exercici d’anastilosi didàctica i monumetalització cívica, en lloc de preservar
a terra uns mísers vestigis inexpressius.
També en aquest sentit, reclamava evitar
que les llacunes del parament romà de la
fortificació es fessin manifestes amb obra
cuita i es mostrava partidari de la seva reconstrucció mimètica amb aparell petri.70
Aquesta era una visió no compartida pels
arquitectes restauradors, que, partidaris
de la diferenciació d’èpoques en les actuacions, havien pres la solució del paredat
de maó per reparar pèrdues i assegurar o
reconstruir fàbriques romanes de pedra,

67. Grahit, Comisión de Monumentos…, pàg. 11-13
68. Vegeu la nota 19.
69. Florensa, Conservación y restauración…, pàg. 13, fig. 8, 9 i 10.

70. Eduard Riu-Barrera, «La muralla de Barcelona i altres
fortificacions de l’antiguitat en l’obra de Josep de Calassanç Serra
i Ràfols, entre els anys trenta i seixanta», Butlletí de la Societat
Catalana d’Estudis Històrics (Barcelona), xxiv (2013), pàg. 172-173.
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Seqüència d’imatges de
l’obertura de l’avinguda
de la Catedral i
l’enderroc dels edificis
afegits a la Casa de
l’Ardiaca per alliberar
la muralla vers el 1957.
Arxiu de l’empresa F.
Closa Alegret, SA.

solució d’una llarga tradició que té l’origen en les reconegudes intervencions als
esperons del Colosseu a Roma de Raffaele Stern el 1806 i el 1807, i de Giuseppe
Valadier entre el 1823 i el 1826.71 Al peu
del vell mur, una franja prou ampla i d’un
suau pendent que salvava el desnivell que
anava a trobar el peu de la muralla des
del pla de la plaça va ser enjardinada amb
herbei, plantes, pins i xiprers, combinats
amb l’exposició d’elements arquitectònics
i funeraris romans dins la línia dels passeigs arqueològics de concepció noucentista de Jeroni Martorell i d’acord sempre,
segons Adolf Florensa, amb la formulació
primigènia de Nicolau Maria Rubió i
Tudurí a la plaça de Ramon Berenguer el
71. Stella Casiello, «Problemi di conservazione e restauro nei
primi decenni dell’Ottocento a Roma», dins Stella Casiello (cur.),
Restauro tra metamorfosi e teorie, Electa Napoli, 1992, pàg. 7-57.
72. Adolf Florensa, Las murallas romanas de la ciudad,
Ajuntament de Barcelona, 1958, i del mateix autor La valoración
urbanística del circuito romano, Ajuntament de Barcelona, 1964,
imatges pàg. 14-21.
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Gran.72 Aquest jardí, que integrava com
una peça més l’arcada nova de l’aqüeducte, ha estat suprimit en la dècada del 1990
amb la retirada de les peces romanes, la
mineralització del sòl i el romanent d’una
escarransida filera de xiprers.
Mentre que l’actuació a l’avinguda de
la Catedral s’enllestia cap al 1959, llavors mateix començava la que, allargada
durant la primera meitat de la dècada del
1960, afectaria el carrer de la Tapineria
entre la baixada de la Canonja i la plaça
de Ramon Berenguer el Gran, lligada a la
remodelació de la seu del Museu Frederic Marès i del seu jardí, i a la connexió
del Tinell amb la capella de Santa Àgata.
Aviat va assolir gran importància arqueològica i arquitectònica, per bé que en
sentits diversos i divergents. S’hi produïren excepcionals descobertes d’escultura
romana quan Josep de Calassanç Serra
i Ràfols, que acabava d’assolir el control
de l’arqueologia de la ciutat, va forçar-ne
l’exploració, i, mercès a la importància i
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ressò d’aquestes descobertes, l’execució de
treballs arqueològics es va sistematitzar
per un bon temps en les actuacions a la
muralla, mentre que abans, i sota la competència exclusiva dels arquitectes municipals, només s’hi efectuaven circumstancialment.73 L’excavació d’aquest llarg
tram s’ha d’entendre que va afectar-ne
només els fonaments, perquè aquí no en
restaven vestigis en alçada, en tant que en
el segon terç del segle xix la desamortització del patrimoni reial havia conduït a la
completa desaparició del sector del Palau
Reial Major que ocupava la muralla per la
banda de la Tapineria, enderrocada de cap
a peus per alçar noves cases de veïns en el
solar obtingut. Les quatre finques que hi
havia esdevingueren propietat municipal
i foren progressivament remodelades per
hostatjar el Museu Frederic Marès.
A l’hora de definir-ne la façana per la
banda del carrer de la Tapineria, d’inici es va voler eliminar completament
el conjunt vuitcentista i crear un nou
bloc amb façana d’alineació corregida a
fi de rememorar el traçat en planta i el
volum en alçat de l’antiga fortificació.
L’obra va ser projectada per l’arquitecte
Joaquim de Ros i de Ramis, que després de la jubilació d’Adolf Florensa el
1959 va succeir-lo en el càrrec de cap del
Servei d’Edificis Artístics, Arqueològics
i d’Ornat. Les seves intervencions urbanístiques i de restauració monumental
es diferencien molt notablement de les
del seu predecessor, a qui més d’un cop
s’atribueixen indegudament, per bé que
denoten un coneixement molt menor de
les arquitectures antigues on va treballar
i per més que els seus projectes, en lloc
de sorgir d’un estudi de les casuístiques
concretes, ho feren d’un historicisme de
repertori aplicat indiscriminadament a
les fàbriques preexistents o desenvolupat
fantasiosament en obres noves dins de
vells contextos urbans. En una primera
versió, es va preveure l’enderroc sencer de
les quatre finques i la substitució per un
frontis que reproduïa un tram de quatre
73. Vegeu la nota 70.
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torres amb els llenços intermedis bastits
sobre arcades rebaixades i gairebé en un
mateix pla de façana, alçats de tres plantes
amb finestres carrades de nova formulació, obertes en un parament d’obra vista
com s’emprava per omplir les llacunes
de l’aparell antic, i basament fet d’aplacat
petri que simulava el carreuat de la base
del mur del baix Imperi. La gran extensió
que aquesta nova construcció havia d’assolir per establir la continuïtat desitjada
entre segments originals de la muralla
prou distants, la va fer excessiva, inoportuna i jutjada de massa impacte, pel fet
que també feia desaparèixer uns edificis
vuitcentistes d’arquitectura ben digna.
El fet és que tan sols s’aterraren les dues
finques pròximes a la baixada de la Canonja per alçar la nova edificació segons
el projecte descrit, en una obra enllestida
el 1964, mentre que les altres dues finques
fins al verger del palau han mantingut
sencera la façana vuitcentista.74
A continuació, les pèrdues del mur
original i les obres medievals persisteixen, i no és fins als peus de la capella
de Santa Àgata que la muralla recupera
l’entitat, per bé que integrada amb grans
alteracions dins del temple gòtic. En
el tram angular que porta del pati del
Museu Frederic Marès fins a la capella,
altres edificacions de mitjan segle xix
foren aterrades d’arrel, i l’arquitecte
Joaquim Ros de Ramis va alçar-hi un
nou edifici entre els anys 1958 i 1961 destinat a articular la connexió que s’havia
perdut entre el cos del Tinell i la capella
Reial. Ambdós, restaurats en les dècades anteriors sota auspicis municipals,
restaven inconnexos, tot i haver format
part del mateix complex monumental, a causa de la presència intermèdia
de l’habitatge vuitcentista.75 En lloc de
remodelar aquest habitatge per adap-

74. Ortoll, «Notes per a…», pàg. 98-103.
75. Riu-Barrera et al., La capella de…, pàg. 60. Imatges de les
obres d’aquest tram i dels projaectes formulats es poden veure a
«Resurrección de la muralla romana de Barcelona» [suplement
extraordinari], La Vanguardia Española (Barcelona, 25 octubre 1959),
així com també a Gerard Maristany, Barcelona restaurada. Cent
anys de l’empresa F. Closa Alegret S. A., Barcelona, 2007, pàg. 101.
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Plànol de la proposta
general d’alliberament
de la muralla per Adolf
Florensa publicat
a La valorización
urbanística del circuito
romano, Ajuntament de
Barcelona, 1964, pàg.
22-23.
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tar-lo o recuperar la funció connectiva,
va ser jutjat inadequat pel dictat d’harmonització historicista imperant, i al seu
lloc es va alçar un nou bloc de caràcter
neomedieval que a la planta noble acollia
un gran distribuïdor o avantsala. En la
formalització externa, l’edifici reconstrueix mimèticament de cap a peus una
torre i el llenç annex, sobremuntat per
una gran arcada que, a imitació de les de
la capella pròxima o altres indrets de la
muralla que suporten sobre seu un cos
medieval, aquí en sustenta un que adopta
la morfologia gòtica dels casals barcelonins, amb un pis principal de finestrals
triforats i una galeria superior. A la part
baixa, la façana presenta un parament
aplacat que simula l’aparell de l’obra del
baix Imperi, mentre que a la part alta ho
fa amb el carreuat propi de les fàbriques
gòtiques locals, de forma que constitueix tot ell un superb exercici d’imitació
arquitectònica formal i material. El salt
des de la restauració historicista fins a
la completa invenció monumental que
representa aquest edifici fa que sigui una
peça gairebé única entre les actuacions

de la muralla, només equiparable a l’obra
nova annexa a la seu de l’Acadèmia de
Bones Lletres. Ambdues creacions són
expressió d’una etapa de plena implicació dels treballs de la muralla en la política de magnificència urbana i exaltació
barcelonina que va practicar el franquisme local, especialment un cop que Josep
Maria de Porcioles va assolir l’alcaldia el
1957. Encara que respecte a la totalitat
de la muralla les intervencions d’aquesta
mena han estat absolutament minoritàries, només dues, com s’acaba de dir,
han tingut un efecte de descrèdit sobre la
globalitat que ha estat majúscul, en tant
que portaren a sentenciar culturalment i
cívica la major part dels treballs restauradors, equiparats indegudament a aquestes escenografies mistificadores.
Anteriorment, tal com s’ha exposat,
les operacions d’alliberament i restauració que s’havien dut a terme fins a finals
dels anys cinquanta havien seguit una
línia monumental molt més continguda,
fermament traçada en recursos i criteris,
sense reconstruir mai trams inexistents
ni produir revivals fantasiosos. Havien
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estat obres realitzades per Adolf Florensa,
guiades per consideracions i programacions tàcites que mai es van fixar
ni regular, ni encara menys van assolir
rang de directiva municipal, la qual cosa
posa en evidència que en el desenvolupament d’una empresa no hi fa tant
un desplegament normatiu o regulador
extens i detallat, com una noció precisa
i rigorosa dels seus objectius. El fet és
que el moment en què les actuacions
en el circuit murat intentaren esdevenir
regulació i planificació municipal fou
just quan, assolit el seu zenit, començaren a derivar i decaure. Com s’ha vist, des
de la seva alta responsabilitat l’arquitecte
Adolf Florensa pensava en una reforma
urbana a manera d’esponjament dins la
ciutat antiga, feta no pas de la imposició
d’un traçat aliè al seu propi cos, sinó
guiada pel perímetre del recinte murat i
consistent en alliberaments selectius del
seu frontis exterior allà on es conservava.
La idea, exposada almenys des del 1949,
va guiar les actuacions, i el 1958, just a
tocar a la seva jubilació, la va presentar
en un recopilatori dels treballs efectuats i en curs dins l’opuscle Las murallas
romanas de la ciudad, sense arribar a una
explicitació neta. La concreció es troba
sis anys després en una altra publicació,
La valorización urbanística del circuito
romano, redactada després de les operacions del carrer de la Tapineria i del gran
impacte de les troballes escultòriques
que s’hi feren, així com de l’actuació
final a la plaça de Ramon Berenguer el
Gran. La proposta respira un ambient
d’entusiasme i ple suport municipal pel
present i futur d’unes actuacions dirigides a «posar a la vista on sigui possible la
muralla, acompanyant-la d’espais lliures
i jardins», que l’arquitecte va dibuixar
i cartografiar detalladament. Hi considerava que el projecte d’obertura del
carrer a peu de muralla entre la plaça de
l’Àngel i el carrer del Regomir, aprovat el
1948, llavors era possible fer-lo extensiu
a determinats trams dels carrers d’Avinyó, dels Banys Nous i de la Palla, per bé
que matisa que amb aquest projecte «no
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s’ha pretès deixar a la vista tot el circuit,
ni molt menys reconstruir-lo envoltat
d’un ampli passeig. A part de les dificultats materials que serien insuperables, creiem que, inclús estèticament, és
preferible crear perspectives separades
i diverses […]; així es manté, a més, el
contacte i la unió amb la vida activa actual, perquè cal no oblidar que la nostra
ciutat antiga no és una ciutat-museu,
una ciutat morta, sinó que segueix
essent el cor i el centre vital de la gran
urbs». L’execució del programa l’establia
en cinc etapes, sense dates de realització
fixades i de les quals la segona i una part
de la tercera considerava que es trobaven en curs d’execució.76
El document va prendre la forma
d’una exposició d’intencions que va
adreçar obertament a l’alcalde Josep
Maria de Porcioles, sense arribar a
destil·lar un pla concret d’actuació
monumental i urbanística. Els seus
propòsits no passaren de l’estadi d’idees
orientatives, i pot dir-se que guiaren
les actuacions mentre la figura d’Adolf
Florensa encara va exercir la tutela sobre
l’actuació municipal, per bé que deixaren de fer-ho quan va apagar-se i de
forma sobtada. En aquest ràpid refredament hi tingueren molt a veure, d’una
banda, el càlcul del gran impacte que el
desenvolupament d’aquest projecte monumental comportaria sobre l’habitatge
privat i, de l’altra, l’assenyalada crítica
creixent a les creacions fantasioses del
tombant de la dècada del 1950. El fet
és que durant una part del decenni del
1960 continuaren les actuacions arqueològiques i de restauració al carrer del
Sotstinent Navarro en direcció a mar,
fins a sobrepassar lleugerament la confluència amb la baixada de Caçador, on,
com s’explica més endavant, encara avui
estan encallades, mentre que puntualment s’actuaria a la torre circular de la
plaça dels Traginers, que es va descobrir
el 1955 i que configura l’angle llevan-

76. Florensa, La valoración urbanística…, pàg. 25-28
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Dibuixos de l’estat de
la muralla al final de la
dècada del 1960 entre
la plaça Nova i el carrer
del Correu Vell amb
restitució hipotètica
de l’estat original
per Alexandre Cirici,
Barcelona pam a pam,
Ed. Teide, 1971, pàg.
16-19.

tí de la muralla, on els treballs també
quedaren aturats, sense continuïtat fins
al moment. Potser la darrera operació
inclosa en aquesta etapa fou l’esmentada abans de Camil Pallàs a la seu de
l’Acadèmia de Bones Lletres a l’inici de
la dècada del 1970, clarament alineada
amb les formes d’actuació ampul·loses i
fantasioses de caire neomedieval que el
caracteritzaren. Altres actuacions puntuals fetes a l’interior d’immobles dels
carrers d’Avinyó, del Call i dels Banys
Nous salvaguardaren i posaren en valor
els vestigis del seu interior sense afectar
o monumentalitzar l’espai públic. El fet
és que, durant aquesta etapa, l’actuació
sobre la muralla va adoptar cada cop
més una dinàmica pròpia, independent
de les obertures viàries derivades de
la reforma del 1908, fins a voler constituir un projecte autònom i suficient
que mai va arribar a ser. Les actuacions
derivaren de l’alliberament i restauració de trams murats cap a altres de nou
encuny orientades a emfasitzar parts
desaparegudes de la murada mitjançant
obres de mistificació o de completa
recreació arquitectònica, a les quals va
seguir fatalment una llarga paràlisi que
donaria pas a un panorama completament diferent.

34

Desconsideració i marginació de la
muralla d’ençà del 1970
El 1971, el tractadista d’art i polític
progressista Alexandre Cirici i Pellicer
va plasmar el seu civisme il·lustrat en la
guia Barcelona pam a pam, obra molt
personal i de gran repercussió ciutadana, enmig d’un ambient agitat i propens
a formulacions innovadores. Plantejada
amb una concepció àmplia de la ciutat,
des del centre reconegut fins als barris
perifèrics, hi renovava el paradigma
monumental en equilibrar els pòsits
artístics anteriors amb la plena assumpció de la contemporaneïtat. Però mentre
que el pes de la ciutat antiga i medieval
encara hi resultava molt notable, l’obra
expressava més un relat que s’exhauria
que no pas aquell que naixia i que el
substituiria, aplicat en bona mesura a
devaluar l’interès i valor referencial del
cos urbà antic, fins a fer-ne una mera
invenció. Entre els aspectes reveladors
d’uns aires pretèrits hi ha els trets
evocatius que l’arqueologia li inspirava,
i, pel que fa a la muralla, la consideració mateixa que li va donar. Hi veia un
«dels monuments més representatius de
la ciutat», i es va esplaiar a descriure-la
i dibuixar-ne tant l’estat present com la
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restitució arquitectònica entre la plaça
Nova i la dels Traginers.77Així doncs,
la seva formació artística encara historicista li permetia sentir plàsticament
la seva forma arquitectònica, considerar-ne la bellesa i apreciar-ne la capacitat de dignificació urbana. Tanmateix,
els seus continguts monumentals, així
com l’operació alliberadora, no trigarien a posar-se en qüestió amb la
intransigència combatent característica
de les conteses doctrinals i d’hegemonia
professional que s’obriren en els camps
de l’arquitectura i l’urbanisme a la fi
del franquisme. El nou posicionament
que va prendre cos entre els anys 1970
i 1980 esdevindria refús pel fet que
la tenia per una obra de restauració
retrògrada i mistificació històrica, una
imposició contraproduent sobre el teixit
urbà que, conseqüentment, calia evitar,
aturar-ne la propagació i si de cas revertir-ne els efectes.
El nou dictat, vigent encara en gran
mesura, no ha arribat a formulacions
gaire explícites, si bé pot resseguir-se en
la inacció pràctica envers la muralla, en
les operacions de desmantellament de
l’obra feta i en declaracions esparses i
invertebrades, que en suma despleguen
un relat ben entenedor. Si les velles
fórmules d’intervenir en la ciutat i de
concebre-la s’esgotaren, associades al
decaïment del franquisme local i per la
força popular de la seva crítica, els nous
models que arribaren, en aliança amb
posicions antifranquistes i progressistes,
assolirien força política i esdevingueren
acció governamental de resultes de les
primeres eleccions municipals després de
la dictadura franquista, que se celebraren l’any 1979 i que portaren al poder el
socialisme barceloní. La nova conjuntura
va suposar per a la muralla la supressió
de les actuacions, empantanades de força
temps enrere per la irresolució dels consistoris tardofranquistes davant de l’alt

77. Alexandre Cirici i Pellicer, Barcelona pam a pam,
Barcelona, Ed. Teide, 1971, pàg. 16-22. N’hi ha una reedició de
l’editorial Comanegra, Barcelona, 2012, pàg. 24-29.
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cost social dels enderrocs d’alliberament
i el descrèdit cultural de les darreres
operacions de reconstrucció fantasiosa,
gens d’acord amb els nous aires. Però, a
més d’aquests factors locals, en la pèrdua
de paper de la muralla influïren altres
factors generals que per aquell mateix
temps modificaren la concepció dels monuments, la seva salvaguarda i les formes
d’actuar-hi.
Al llarg de la segona meitat del segle xx,
l’arquitectura catalana es va anar desprenent de l’historicisme, fins al punt
que, en arribar al seu darrer quart, havia
reduït molt notablement els interessos
per circumscriure’s, gairebé, al moviment modern i als episodis precedents
més pròxims del Vuitcents, amb inclusió destacada de les obres industrials i
d’enginyeria. Les arquitectures antigues,
medievals i successores immediates, que
fins a mitjan Noucents havia tractat amb
extensió i profunditat, es deixaren de
costat. Enfront d’aquesta deserció, l’estudi erudit d’aquests camps va quedar
desplaçat a la història de l’art i l’arqueologia, disciplines més acadèmiques i
pobres en capacitat d’intervenció efectiva sobre els complexos construïts. En
aquest procés, l’arquitectura va deixar els
coneixements d’arqueologia monumental de què disposava i que arrossegava
des del romanticisme, alhora que desapareixia la complicitat estètica que teixia
amb el passat. Sobre la muralla barcelonina, els efectes d’aquesta evolució han
estat aclaparadors. A la ciutat, els interessos de l’arquitectura i, en consonància,
de la política local, s’han girat totalment
vers les peces residencials, equipaments
o instal·lacions industrials d’ençà de la
segona meitat del Vuitcents,78 i les edificacions d’èpoques precedents només
han estat objecte d’estudi, salvaguarda
i restauració residual o conjuntural,

78. Ramon Grau i Marina López, «El concepto de monumento
histórico en Barcelona (1835-1982)», dins Antonio Bonet
Correa (coord.), Urbanismo e historia urbana en el mundo
hispano: Segundo simposio, Madrid, Universidad Complutense,
1985, vol. 2, pàg. 1055-1064.
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especialment des de l’hegemònica
iniciativa municipal. En consonància, la
restauració monumental i arqueològica
que s’orientava a recuperar monuments
antics i medievals ha restat interrompuda i, en gran mesura, desqualificada
per mistificadora o obertament falsària,
en tant que era intrínsecament incompresa des de l’antihistoricisme imperant
i estèticament aliena als seus postulats.
La recuperació d’estadis arquitectònics
pretèrits hi ha quedat proscrita, i, a
l’hora d’intervenir, es reprèn la solució
secular, prèvia a l’adquisició de la cultura
arqueològica monumental, que actua
sobre les arquitectures precedents a partir de la juxtaposició d’obra nova, sense
connexió o imbricació de llenguatges ni
cap interès en l’evocació o reconstrucció
de les parts perdudes, per més evidents
que siguin en funció de la continuïtat de
les formes i la racionalitat mecànica o estructural. La dissemblança morfològica i
material, èticament justificada pel realisme i l’actualitat constructiva, s’ajunta a
l’èmfasi en l’utilitarisme circumstancial,
únic motiu de legitimitat concedit a les
intervencions o rehabilitacions, qualificades així per excloure’n els components
històrics i artístics.79
L’estigmatització de la restauració per
políticament regressiva i estèticament
antimoderna va trobar el seu major
exponent en l’arquitecte Oriol Bohigas,
factòtum de l’urbanisme i l’acció cultural barcelonina fins a gairebé el final del
segle xx.80 En la seva obra programàtica
del 1985, Reconstrucció de Barcelona, on
traçava les noves directrius per a la ciutat,
la muralla no només hi deixava de ser
peça monumental i element de regeneració urbana, sinó que fins i tot se li negava
el valor intrínsec en considerar-la amb

desdeny una «invenció […] de totxo».
D’aquesta manera, no només desautoritzava un recurs restaurador puntual,
sinó que refutava per extensió la veracitat
del recinte, en un pas important en la
fixació del tòpic indocumentat que tracta
d’invenció tot el recinte urbà primitiu
o barri Gòtic. Els treballs de restauració
precedents, considerava, havien estat un
«flagell» per a la ciutat i, en conseqüència,
la renovació urbana que ell va propugnar
els ignorava, així com ignorava també els
edificis o complexos monumentals antics
o medievals d’ordre major que n’havien
estat objecte i que, en tot cas, buidava de
valor per facilitar-ne l’alteració en rehabilitacions utilitàries, faltades d’apreciació
històrica, artística o fins i tot testimonial.81 La supremacia d’aquesta doctrina
i la seva imbricació en l’esperit del temps
es fan manifestes en l’avaluació de la
primera dècada de nova administració
municipal que van fer dos alts responsables dels camps de la protecció i restauració monumental local, Josep Emili
Hernández-Cros i Antoni González.82
En una avaluació dels primers temps de
nova administració municipal que feren
el 1989, la muralla ni tan sols s’hi mencionava, en mostra del desinterès vigent
envers el monument, la seva restauració
i fins i tot els problemes urbanístics que
l’aturada del procés generava. Val a dir
que la seva desatenció superava de molt el
vell mur i afectava la resta d’edificis antics
i medievals barcelonins. D’acord amb el
presentisme imperant, només mereixien
la seva atenció les obres dels segles xix
i xx, mentre que les anteriors sols les
mencionaven com a subjectes d’accions
conjunturals de juxtaposició d’arquitectura actualista, llavors encara no experimentades a la muralla.83

79. Antón González, «El reciclatge de l’arquitectura», dins M.
Carme Farré (ed.), L’arquitectura en la història de Catalunya,
Barcelona, Caixa de Catalunya, 1987, pàg. 344-347.
80. Ente els anys 1980 i 1984 fou delegat dels serveis
d’urbanisme de l’Ajuntament, per continuar de conseller
d’Alcaldia en aquesta matèria i esdevenir regidor de Cultura
entre el 1991 i el 1994. Sota la seva mateixa fèrula se li va
concedir la Medalla d’Or al Mèrit Artístic de la ciutat el 1986.

81. Oriol Bohigas, Reconstrucció de Barcelona, Barcelona, Ed. 62
(col. Llibres a l’Abast, 198), 1985, pàg. 36-60 i 165-168.
82. El primer era cap del Servei de Protecció Monumental de
Barcelona a principis dels anys 1980, i el segon, cap del Servei
de Conservació i Catalogació de Monuments de la Diputació
barcelonina d’ençà del 1981.
83. Antoni González i Josep Emili Hernández-Cros, Diàlegs
a Barcelona [conversa transcrita per X. Fabrés], Ajuntament de
Barcelona (col. Diàlegs a Barcelona, 28), 1989.
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Intervenció d’Ignasi
de Solà-Morales
(c. 1992) al Centre
Cívic del pati d’en
Llimona, vist des de
l’espai en què s’uneix
al carrer del Correu
Vell. Foto: Pep Parer.

Com a objecte d’una consideració i
monumentalització depassades, la muralla quedava condemnada a l’estagnació
i la marginalitat. D’ençà d’aleshores
només l’han esquitxada actuacions d’orientació particularista, sempre segons
la fórmula imperant de la juxtaposició
i l’antagonisme de les fàbriques noves,
que, a sobre, aplicades des d’un coneixement històric molt pobre, només han
sabut veure en l’antic recinte l’episodi
romà, que converteixen en exclusiu suport plàstic a la creació actual. En resulta
una rastellera d’actuacions sincopades,
hostils i simplistes, projectades en funció
de rehabilitacions d’edificacions autònomes i sense cap projecció comuna per a
la globalitat del perímetre, ben lluny de
l’esperit artístic i de regeneració urbana
noucentista. A contracorrent, enmig de
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l’hostilitat, s’ha mogut d’ençà de llavors
la recerca arqueològica, que, des d’una
posició culturalment aliena als corrents
dominants, ha intentat infructuosament
el reconeixement i la recuperació del perímetre mural. La seva ajustada percepció de la importància excepcional dins el
panorama de les fortificacions antigues
ha estat desoïda o incompresa, superada
pels tòpics incultes i de pretensió crítica que només hi volen veure invenció i
falsificació.
Les actuacions d’aquesta etapa residual poden començar a comptar-se a
partir de la dentegada feta al carrer de la
Palla —que hauria volgut ser més gran—,
entre el frontis posterior del Palau del
Bisbe i el convent de Sant Felip Neri, però
limitada finalment a dos petits solars. Es
tracta d’una operació que es va iniciar a la
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Intervenció de Josep
Maria Botey (19891996) al capdamunt
de la torre poligonal
de la Canonja i la
Pia Almoina. Foto:
MUHBA.

darreria de l’etapa dels alliberaments, cap
al 1963,84 i que va restar interrompuda en
un estat d’incertesa del qual no va sortir
fins passats uns trenta anys, convertida en
lleuger esponjament del carrer o placeta
de Frederic Marès. Potser per la incapacitat d’assumir aquesta operació de vell
encuny, l’espai va restar poc temps obert
i la muralla es va tornar a cloure amb una
pèrgola metàl·lica desproporcionada i
ostentosa que rectificava l’actuació passada restablint la vella alineació del carrer.
Així doncs, el que podria considerar-se el
darrer dels alliberaments monumentals
va esdevenir un anacronisme i, com a tal,
sense prou consistència, seria finalment
tancat i retirat de l’espai públic. L’enreixat
de la pèrgola des d’on ara s’ha d’observar
la muralla sembla una bona expressió de
la desconsideració que li és tinguda.
La conversió en centre cívic de l’antic
casal del pati d’en Llimona, que inclou
un tram murat amb dues torres, visible
per la banda del carrer del Correu Vell,
va voler representar l’inici de les intervencions rupturistes respecte de la vella
84. Florensa, La valoración urbanística…, pàg. 31.
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línia de restauració. L’actuació municipal
es va endegar els anys 1984 i 1985 amb el
sanejament de la fàbrica antiga i l’alliberament d’afegits exteriors a la muralla
segons les velles fórmules, seguits de la
rehabilitació integral projectada per l’arquitecte Ignasi de Solà-Morales. Fou sobretot en el llenguatge que aquesta obra,
enllestida el 1991, va separar-se de les
sabudes solucions reconstructores historicistes, així com en l’adopció de materials impropis de la tradició constructiva,
com exemplifiquen uns finestrals gòtics
convertits en pesants balconades fèrries.85
Tanmateix, més enllà dels formalismes
innovadors, l’actuació s’assenta i aprofundeix en la tendència a singularitzar la
fàbrica romana i, a tot estirar, medieval,
per ignorar o destruir, i en aquest cas de
forma aguda, les obres posteriors, espe85. Ignasi de Solà-Morales, «La scoperta delle mura di
Barcellona: Il recupero dei palazzi Gualbes e di Correu Vell» /
«The Discovery of the Walls of Barcelona: Restoration of the Palau
Gualbes and Palau Correu Vell», Lotus Internacional, Milà, 72
(1992), pàg. 56-63. Gairebé idèntic és el text en català amb el títol
«El pati Llimona, un centre cívic amb segles d’història», Barcelona
Metròpolis Mediterrània, Barcelona, 21, pàg. 27-30, seguit de l’apunt
de Joan Hernández Pijuan, «El color com a mural», pàg. 31.
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Estudis per a la
remodelació de la
façana de la muralla de
la Casa de l’Ardiaca de
Roser Amadó i Lluís
Domènech. Imatges
cedides gentilment
pels autors i publicades
parcialment a la
seva obra Dos patis
mediterranis. Ca
l’Ardiaca i palau del
Lloctinent, Sapic,
Barcelona, 2006, pàg. 26.

cialment setcentistes. En suma, es tracta
d’una intervenció orientada per l’obra
nova i girada d’esquena al llarg procés
d’edificació, expressada en errors d’interpretació arquitectònica representatius de
la poca cultura històrica imperant.86
Tot i que l’obra d’adaptació en Museu
Diocesà que va realitzar el despatx d’arquitectura Josep Maria Botey i Associats
entre els anys 1989 i 1996 a la Pia Almoina i la Casa de la Canonja va afectar
lleugerament la muralla, sí que ho va fer
de forma rellevant. El complex només
deixa visibles la torre poligonal de l’angle
nord del recinte i el llenç contigu, notablement restaurats d’abans, com s’ha
explicat. Per poder rebre instal·lacions
de nou museu, es va haver de refer la
remunta baixmedieval o posterior de la
torre i, per tal d’evitar «l’historicisme i
la falsedat», que els projectistes equipararen conceptualment, es va construir
un nou volum amb «absolut respecte
a l’arqueologia», cosa que es tradueix
en una manifesta oposició material i
cromàtica amb l’obra antiga.87 El recrei-

86. Eduard Riu-Barrera, «La casa gòtica dels Marc al pati d’en
Llimona de Barcelona», Arqueologia Medieval (Barcelona), 2
(2006), pàg. 8-21.
87. Dins el web de Josep Maria Botey i Associats, apartat
dedicat a l’obra de reforma de l’edifici històric de la Pia
Almoina: <http://www.josepmariabotey.com/#!__reforma/
albumphotos10=16> [consulta: 9 novembre 2016].
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xement va formar una anella estranya i
en oberta solució de continuïtat amb el
volum inferior, recoberta d’un arrebossat
gris que en converteix el parament en
superfície llisa, contínua i monocolor, en
contradicció amb un prisma de façanes
aparellades amb peces petites d’aspecte
disconforme i policrom. Segurament es
tracta de la primera intervenció d’alta
visibilitat urbana on la reformulació
arquitectònica esdevenia juxtaposició
formal de caràcter programàtic.
En la façana posterior de la Casa de
l’Ardiaca, compresa entre el pla de la Seu
i la plaça Nova, els panys entre torres
alçats sobre el basament romà són, com
arreu de la muralla, resultat i expressió
de les formes heterogènies amb què ha
estat colonitzada per habitatges des de
l’any 1000 fins avui. La diferència entre
la seva fàbrica, sempre molt més senzilla
i alterada que no pas la ferrenya obra
romana inferior, ha portat a solucions
restauradores que varien entre l’exhibició
de les transformacions, la mistificació o
l’ocultació, com es va fer al frontis posterior de la Casa de l’Ardiaca, que s’havia
configurat cap al 1959 amb obertures
noves. En la remodelació del 1997 de la
seu de l’Arxiu Històric, promoguda pel
municipi i projectada el 1990 pels arquitectes Roser Amadó i Lluís Domènech, es
va creure convenient modificar el frontis
un altre cop. La intenció era llevar-li el
caràcter «domèstic» que els arquitectes
consideraven que les obertures precedents li donaven, faltades de l’escala
«requerida per l’evocació de la muralla»,
per més que els llenços on s’obrien no
formaven part de la fortificació, sinó
de construccions intercalades posteriorment. Però amb un coneixement
reductiu de l’evolució de l’edificació, es
desmantellaren els elements de les etapes
medievals i modernes o es feren desaparèixer, recoberts sota un arrebossat
monocrom continu que aparenta uniformitat constructiva i contemporaneïtat,
per bé que emmascara panys de llarga
i complexa edificació. Així, l’edificació
queda limitada i mistificada, després
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Intervenció de Roger
Montoto i Pere Riera
(2008-2011) al tram de
muralla a l’interior de
l’edifici del carrer de
Regomir 7-9.

88. Roser Amadó i Lluís Domènech, «Casa de l’Ardiaca i Arxiu
de la Corona d’Aragó», resum multicopiat de la conferència
dictada a l’Arxiu Històric de la Ciutat el dia 22 d’octubre de 1991
(documentació gentilment facilitada per Ramon Grau); dels
mateixos autors Dos patis mediterranis: Ca l’Ardiaca i Palau del
Lloctinent, Barcelona, Sapic, 2006.
89. Rehabilitació de l’edifici de Regomir, 7-9, i ampliació del
Centre Cívic Pati Llimona, Foment Ciutat Vella [en línia],
Ajuntament de Barcelona, s. d. (c. 2009):
<http://www.fomentciutatvella.cat/download.
php?idNoticia=158&idioma=2> [consulta: 9 novembre 2016].
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d’una «selecció […] lliure dels episodis
arquitectònics en concurrència» a dues
úniques etapes convertides en rellevants:
l’obra romana i la nova creació.88 Buidada la intermediació històrica tinguda per
dissonant, la contemporaneïtat esdevé
l’única aportació arquitectònica digna
i capaç de dialogar en paritat amb el
prestigi de l’antiguitat, segons proclama
el frontis de l’avinguda de la Catedral.
Aquesta manera de procedir, estesa majoritàriament per la muralla en
l’actual etapa, es pot dir que només ha
tingut un contrapunt, al cap de deu anys,
en la connexió dels darreres del pati
d’en Llimona, per la banda del carrer del
Correu Vell, amb el carrer del Regomir,
al costat de la capella de Sant Cristòfol
i la desapareguda porta marítima de la
muralla. L’obertura d’aquest pas, modelat pels arquitectes Roger Montoto i
Pere Riera el 2009 segons una iniciativa
municipal, ha servit per deixar manifest
el pany de muralla i torre circular que hi
havia ocults.89 En el frontis de la murada, explorat amb cura arqueològica, es
posaren de manifest infinitat d’alteracions de cronologia, entitat i significació
molt variada. Els treballs crearen un nou
parament descarnat, suma d’entranyes
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constructives i aparells heterogenis, que
no es correspon amb cap dels antics estadis de l’edifici. Aquesta nova superfície
s’ha consolidat i s’exhibeix amb pretesa
neutralitat arqueològica en una obra
mural on l’incidental s’equipara sense
jerarquia ni selecció amb el més primordial, fins al punt que l’essència morfològica de la muralla gairebé es perd per
l’èmfasi preciosista en l’accident. Val a
dir que aquest és just l’objectiu de l’actuació, que es distancia tant com pot del
saber en arquitectura històrica i refusa
dirimir entre la complexitat d’elements
constitutius. Lluny del restabliment
benefactor, prefereix l’exhibició morbosa
d’un llenç fet de plagues i deformitats,
segons un presumpte rigor que justifica
no intervenir-hi. De la passivitat que
porta la incomprensió o perplexitat
davant la complexitat de l’edificació antiga, en resulta una creació artística que
constitueix un bell exponent de la visió
contemporània dels vestigis monumentals, combinació de la complaença barroca en la seva imatge pertorbada i de la
renúncia a entendre’n la raó històrica,
arqueològica o arquitectònica.
Pot dir-se que altres intervencions
més recents, com la dels arquitectes
Lucho Marcial i Rafael Moneo a la finca
del carrer de Lledó, número 7, convertida
en Hotel Mercer l’any 2012, no afegeixen
res. La instal·lació ocupa un casal d’origen medieval interior a la muralla que,
per la cara exterior, fa façana just allà on
es van interrompre els alliberaments del
carrer del Sotstinent Navarro. El punt és
especialment crític pel seu estat d’abandó
prolongat i intens, pel qual els frontis
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descoberts mig segle enrere resten sense
agençament definitiu. A un costat de la
baixada de Caçador, la reconstrucció
inconclusa de la murada deixa veure
rere seu la miserable façana posterior
també inacabada de l’Arxiu Municipal
Administratiu, bastit entre el 1992 i
el 1993. A l’altra banda del carreró, la
part alliberada tampoc està restaurada
en el tram anterior de l’hotel, mentre
que el frontis d’aquest darrer presenta
l’ara usual formulació que oculta amb
recobriments continus i monocroms les
fàbriques posteriors a la fortificació, en
què sobresurten unes tribunes de perfils
seriats del tot anodins. Un altre cop,
l’arquitectura és redueix a dos episodis
juxtaposats, l’antiguitat i el present, en
una via on domina el paisatge de paràlisi
amb espais vagues, enderrocs deixats a
mitges i obres inacabades, recents o més
antigues. Vet aquí una suma ben explícita
de la renúncia urbanística a reconèixer
el paper regenerador i cívic de la muralla
i del fet que la cultura arquitectònica ha
deixat d’estendre sobre els seus antics
episodis l’estudi, l’experiència restauradora i el reconeixement artístic. Enmig
d’aquest panorama advers, sembla una
quimera que la muralla romano-comtal
pugui esdevenir gran cosa més que el
mer objecte d’erudició arqueològica
que proposa el Pla Bàrcino, que pugui
recuperar-se de la sotragada del darrer
terç del segle xx, adquirir un nou paper
ciutadà i convertir-se en referent monumental, com li pertoca per la seva alta
significació entre les obres de fortificació
urbana de l’Imperi Romà d’Occident.
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La cronologia de les
muralles romanes de
Barcelona després d’un
segle de recerques
arqueològiques

La cronología de las
murallas romanas de
Barcelona después de un
siglo de investigaciones
arqueológicas

The chronology of
the Roman walls of
Barcelona after a century
of archaeological
research

Les dues muralles de Bàrcino,
la fundacional i la baiximperial,
són el conjunt monumental més
significatiu de l’etapa clàssica de
la ciutat, que ha captivat constantment l’atenció dels historiadors. Encara que el seu coneixement no es pot considerar del
tot complet, els últims setanta
anys d’estudis han permès una
reconstrucció que, segons els
sectors investigats, assoleix un
notable grau de detall. S’exposen aquí els principals resultats
d’aquesta trajectòria historiogràfica i, al mateix temps, s’insisteix en un dels aspectes més
controvertits dels darrers vint
anys: la datació de la segona
muralla. Al llarg de la seva vida
útil, el perímetre i els elements
que s’hi relacionen van ser
objecte de constants operacions
de manteniment, de restauració
i de transformació. Una evolució diacrònica de les defenses,
que aquí es presenta de manera
preliminar, ofereix elements útils
per aprofundir en els mecanismes amb els quals la ciutat es va
anar adaptant a diferents contingències històriques.

Las dos murallas de Bárcino, la
fundacional y la bajoimperial,
son el conjunto monumental más
significativo de la etapa clásica
de la ciudad, que ha cautivado
constantemente la atención de
los historiadores. Aunque su conocimiento no se puede considerar completo, los últimos setenta
años de estudios han permitido
una reconstrucción que, según
los sectores investigados, alcanza un notable grado de detalle.
Se exponen aquí los principales
resultados de esta trayectoria
historiográfica y, al mismo tiempo, se insiste en uno de los aspectos más controvertidos de los
últimos veinte años: la datación
de la segunda muralla. A lo largo
de su vida útil, el perímetro y los
elementos relacionados fueron
objeto de constantes operaciones
de mantenimiento, restauración
y transformación. Una evolución
diacrónica de las defensas, que
aquí se presenta de forma preliminar, ofrece elementos útiles
para profundizar en los mecanismos con los que la ciudad se fue
adaptando a las distintas contingencias históricas.

The two walls of Barcino, the
original and the late imperial
constructions, form the most
important classical structure in
the city, one that has constantly
seized historians’ attention. While
not everything can be said to
be known about them, the last
seventy years of studies have
allowed a reconstruction that,
in the sectors studied, achieves
a considerable degree of detail.
The main results of this historiographic process are outlined
here, while at the same time
insisting on one of the most
hotly-disputed issues of the last
twenty years: dating the second
wall. Throughout its useful life,
the wall and related structures
underwent constant maintenance, restoration and alteration
work. The defences evolved over
time, and this is presented here
on a preliminary basis, providing useful information for going
further into the mechanisms by
which the city adapted to different historical contingencies.
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La cronologia de les muralles romanes
de Barcelona després d’un segle
de recerques arqueològiques
Alessandro Ravotto i Isabel Rodà

Les característiques de les muralles de
Bàrcino han estat objecte d’una llarga
tradició d’estudi, que va tractar la majoria d’aspectes coneguts fins al moment i
va revelar una complexa articulació del
monument emmarcada en dues fases
principals. La colònia estava dotada,
des d’època fundacional, d’un perímetre murallat, de planta poligonal força
simètrica i amb quatre portes d’accés, al
qual es va adossar, en època baiximperial,
una segona fortificació, que entre els seus
aspectes més característics presenta un
elevat nombre de torres.1
No es creu oportú, en aquesta ocasió,
enfocar detalladament els molts aspectes
relacionats amb l’estructura del perímetre, que des de l’inici de la historiografia
sobre les muralles va rebre una gran
atenció per part dels arqueòlegs i que
avui es troba en un estat d’investigació
molt avançat.2
1. Per a un sistema més eficient de referència topogràfica a les
torres, l’arqueòleg barceloní Josep de Calassanç Serra i Ràfols va
adoptar un sistema de numeració —encara en ús en la bibliografia científica— en sentit horari, partint de la torre de nord-est
de la porta situada a la plaça Nova (Josep de Calassanç Serra i
Ràfols, «Las excavaciones en la muralla romana de la calle de la
Tapinería, de Barcelona», Zephirus, 10, 1959, pàg. 130, nota 2).
Actualment es comptabilitzen setanta-sis torres, tot i reconèixer
que una fluctuació del nombre és possible, a causa de l’hipotètic
posicionament d’algunes d’elles.
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En canvi, el nucli principal d’aquesta aportació es proposa aprofundir
el tema de la cronologia del sistema
defensiu: pel que fa a la datació de la
primera muralla, els historiadors han
assolit des de fa temps un acord unànime. Tanmateix, la data de la segona fase
del circuit fins fa poc encara constituïa
un interrogant específic. Aprofitant el
fet que en els últims anys la recerca ha
permès assolir uns punts de referència en funció de dades arqueològiques

2. Ferran Puig i Isabel Rodà, Les muralles de Barcino, Ajuntament
de Barcelona (col. Muhba textures, 1), 2010, amb una exposició
exhaustiva de l’estat de la qüestió sobre les muralles de Bàrcino.
Noves dades pel que fa a l’estructura del monument es troben a:
Alessandro Ravotto, «Muralla romana: Torre del Bisbe», Anuari
d’Arqueologia i Patrimoni de Barcelona 2011, ICUB, Ajuntament de
Barcelona, 2012, pàg. 108-111, i Alessandro Ravotto, «La muralla
romana de Barcelona, una empresa de finals del segle iii», Quarhis
(Barcelona), 10 (2014), pàg. 152-156, i Alessandro Ravotto, La
muralla de Barcino [Tesi doctoral inèdita, dir. I. Rodà], Universitat
Autònoma de Barcelona (2017). En general, a l’estudi de la
muralla es continua dedicant una atenció privilegiada: vegeu,
per exemple, les diverses iniciatives que deriven de la inclusió del
recinte en el projecte d’investigació Pla Bàrcino (Carme Miró i
Alaix, «La muralla romana en el marc del Pla Bàrcino. Projectes
i resultats de l’any 2013», Quarhis (Barcelona), 10 (2014), pàg.
205-206); o la contextualització històrica de les últimes frases de
les defenses a Eduard Riu-Barrera, .«Barcelona entre els segles
v i xii, de la desurbanització a la formació d’una capital», dins
Ramon Grau (coord.), Presència i lligams territorials de Barcelona:
Vint segles de vida urbana (col. Barcelona quaderns d’Història, 18),
2012, pàg. 113-122.
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Reconstrucció
idealitzada del traçat
del recinte emmurallat
de Bàrcino. El plànol
recull les dades i les
propostes més recents,
aparegudes a Puig/
Rodà, 2010, fig. 21 i
33; Beltran/Carreras,
2011, fig. 1; Hinojo
García, 2010, plànol
4; Gea/Hernández,
2012, plànol 34.
S’hi indiquen les
portes, les referències
topogràfiques i
les torres d’època
baiximperial
esmentades al text.

homologades i fiables,3 les pàgines
següents tenen una doble intenció.
D’una banda, s’hi analitzen les diferents
teories elaborades al llarg de la història
de la investigació i s’hi insisteix sobre
la confirmació arqueològica que data
la muralla baiximperial cap a finals del
segle iii dC. De l’altra, s’hi introdueix
el que hauria de ser la prossecució dels
estudis a propòsit de la cronologia
3. Alessandro Ravotto, «Material ceràmic procedent
d’excavacions antigues (1949-1967) a la muralla de Barcino:
Resultats preliminars», Quarhis, Barcelona, 3, 2007, pàg. 221-222;
Alessandro Ravotto, «Datos para la cronología de la muralla
bajoimperial de Barcino», Empúries, 56 (2009); Ravotto,
«La muralla romana…», pàg. 140-152.
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d’ambdues muralles, analitzant els diversos indicis arqueològics pertanyents
al sistema defensiu de Bàrcino des
d’una perspectiva diacrònica.
Un segle de recerques arqueològiques
Tot i que el redescobriment de la muralla,
amb algunes anticipacions entre els segles
xvi i xvii, va adquirir proporcions consistents al llarg del segle xix, és al segle xx
quan rep els primers tractaments segons
criteris arqueològics.4 A partir del coneixement vuitcentista del traçat i de les característiques més aparents de l’obra, condensats en l’estudi monumental de Carreras
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i Candi,5 en les primeres dècades de la
centúria següent la investigació va adoptar
un plantejament l’enfocament principal del
qual encara es manté en els nostres dies, tot
i que amb nombroses actualitzacions.
Des del punt de vista de la interpretació general del monument, la muralla
de Bàrcino —en realitat en aquesta època
només es coneixia la segona muralla,
adossada a la primera— es va emmarcar
en una sèrie hispànica de característiques
similars. El seu significat, per tant, es va
interpretar a la llum dels coneixements de
la poliorcètica romana i de la conjuntura
històrica de l’època baiximperial.6
D’altra banda, les intervencions conduïdes des d’una òptica arqueològica al
llarg de la primera meitat del segle, concentrades en el sector nord-est del traçat
del circuit,7 van permetre a Agustí Duran
i Sanpere enquadrar el monument en el
marc de l’urbanisme propi de la colònia,
així com entrar en qüestions més de
detall pel que fa als aspectes estructurals de l’obra, dirigint l’atenció també
als fonaments que s’anaven descobrint i
4. Les referències a la historiografia de les muralles de Barcelona
anterior al segle xx, que transcendeixen els límits d’aquest estudi,
es poden trobar en recents estudis de conjunt: Puig i Rodà,
Les muralles de…, pàg. 8-13; Eduard Riu-Barrera, «Barcelona
entre els segles v i xii, de la desurbanització a la formació d’una
capital», dins Ramon Grau (coord.), Presència i lligams territorials
de Barcelona: Vint segles de vida urbana (col. Barcelona Quaderns
d’Història, 18), 2012, pàg. 114-116; Eduard Riu-Barrera, «La
Muralla de Barcelona i altres fortificacions urbanes de l’antiguitat
en l’obra de Josep de Calassanç Serra i Ràfols, entre els anys trenta
i seixanta», Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics
(Barcelona), xxiv, 2013, pàg. 147-151.
5. Francesc Carreras i Candi, Geografia General de Catalunya:
Ciutat de Barcelona, Barcelona, Ed. Albert Martí, s.d., pàg. 110-118.
6. Ian Archibald Richmond, «Five Town-Walls in Hispania
Citerior», The Journal of Roman Studies (Londres), xxi (1931),
pàg. 86-100.
7. Concretament, es tracta dels sondatges en els soterranis de
la Casa de l’Ardiaca (tram des de la torre 1 a la 3), en el sector
de la plaça de Ramon Berenguer el Gran (torre 14), a la baixada
de la Canonja (llenç entre les torres 7 i 8 i part de la torre 8) i al
costat de la torre 6 de l’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 el 1921 i el 1951
(Agustí Duran i Sanpere, «Vestigios de la Barcelona romana en
la Plaza del Rey», Ampurias, v (1943), pàg. 56-59; Agustí Duran
i Sanpere, «Noticias de excavaciones: Bajada de la Canonja y
calle de los Condes», Barcelona Divulgación Histórica, i (1945),
pàg. 23-24; Agustí Duran i Sanpere, «La torre poligonal (n.° 6)
de la muralla romana», Cuadernos de Arqueología e Historia de la
Ciudad (Barcelona), (1969), pàg. 51-67.
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reconeixent les dues fases diferents de la
muralla.8
Si els treballs de Duran i Sanpere, de
plantejament arqueològic, havien permès
aclarir les primeres qüestions estratigràfiques i esbrinar la situació d’uns
sectors puntuals, el llavors arquitecte
conservador de la ciutat antiga, Adolf
Florensa, va publicar posteriorment, el
1958, un assaig en què detallava 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 perímetre murallat. 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 moment.9
A partir del 1958 i fins a finals dels
anys seixanta, l’excavació arqueològica de
la muralla va ser desenvolupada principalment per Josep de Calassanç Serra i
Ràfols.10 Després d’un primer apropament, el 1958, amb la investigació de la
torre 1, que anys abans Duran i Sanpere
havia limitat a la part exterior11 a partir de
l’excavació al carrer de la Tapineria (torres
8, 9, 11, 12) duta a terme entre el 1958
i el 195912, Serra i Ràfols es va plantejar

8. Duran i Sanpere, «Noticias de excavaciones…», pàg. 23. No
obstant això, la interpretació correcta d’aquestes restes i la seva
datació va requerir una llarga sèrie d’estudis, culminats només
al començament dels anys vuitanta del segle xx. Un exhaustiu
resum de la qüestió es troba a Josep Oriol Granados, «Estructura
urbana de la ciutat romana», dins Jaume Sobrequés (dir.),
Història de Barcelona 1: La ciutat antiga, Barcelona, Enciclopèdia
Catalana, Ajuntament de Barcelona, 1991, pàg. 171-179.
9. Adolf Florensa, Las murallas romanas de la ciudad,
Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1958, s.p.
10. L’aportació de Serra i Ràfols al coneixement de les muralles
ha estat recentment objecte d’un detallat estudi, que ha permès
contextualitzar-les en el marc històric barceloní de la meitat del
segle xx (Riu-Barrera, «La muralla de…», pàg. 166-179).
11. Duran i Sanpere, «Vestigios de la…, pàg. 58-59; Josep de
Calassanç Serra i Ràfols, «Notas sobre el sector nordeste de
la muralla romana de Barcelona», Cuadernos de Arqueología e
Historia de la Ciudad (Barcelona), v (1964), pàg. 7-12; Josep de
Calassanç Serra i Ràfols, «Balanç i estat actual de l’estudi de
la muralla romana de Barcelona», Cuadernos de Arqueología e
Historia de la Ciudad, x, 1967, pàg. 132.
12. Serra i Ràfols, «Las excavaciones en...», pàg. 129-141. Es
van excavar la torre 8, el tram entre les torres 8 i 9, i les torres 9,
11 i parcialment la 12.
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Excavació al carrer de
la Tapineria (19581959). Planta on
s’aprecien les dues
muralles juntes,
corresponent al
sector que en època
baiximperial va ser
ocupat per la torre
8 i el tram entre les
torres 8 i 9. En aquest
cas, el parament
exterior de la segona
murada va ser espoliat
en època històrica.
Aixecament obtingut
per fotogrametria
mitjançant les
fotografies de l’època.
Dibuix: Alessandro
Ravotto.
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una línia d’«exploració sistemàtica de la
muralla», que es va encarregar de desenvolupar al llarg d’una desena d’anys. Així,
les recerques que l’arqueòleg va portar a
terme, en graus diferents, als sectors de
les torres 25 (195913 i 196414), 26 (1959),15
23 (1960-1961),16 17 (1962),17 16 (1963),18
10 (1964)19 i 68 (1966)20 van proporcionar dades valuosíssimes sobre l’estratigrafia i les característiques estructurals
del perímetre murallat.
13. Serra i Ràfols, «Notas sobre el…», pàg. 56-57.
14. Josep Maria Garrut, «Notas para la crónica del Museo»,
Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad (Barcelona),
vi (1964), pàg. 129-131. Menys segura és la responsabilitat de
Serra i Ràfols en la prossecució dels treballs de la torre 25,
efectuada a partir de finals d’octubre del 1966: Josep Maria
Garrut, «Crónica del Museo: Resumen de la XXVI Campaña
Arqueológica Municipal correspondiente al año 1966», Cuadernos
de Arqueología e Historia de la Ciudad (Barcelona), xiii (1969),
pàg. 114, en les escasses notes relatives a l’excavació del 1966,
no cita expressament el director dels treballs. No obstant això,
la participació de Serra i Ràfols és probable, ja que el mateix
any l’arqueòleg 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 de fet l’excavació a la torre 25.
15. Serra i Ràfols, «Notas sobre el…», pàg. 59-62.
16. Frederic Udina, «Campaña de las excavaciones
arqueológicas llevadas a cabo por el Museo de Historia de la
Ciudad de Barcelona en 1961-1962», Cuadernos de Arqueología e
Historia de la Ciudad (Barcelona), 18, xi (1967), pàg. 7-13, 15-23.
17. Serra i Ràfols, «Notas sobre el…», pàg. 41;
Garrut, «Notas para la…», pàg. 125-126.
18. Serra i Ràfols, «Notas sobre el…», pàg. 41;
Garrut, «Notas para la…», pàg. 126-127.
19. Garrut, «Notas para la…», pàg. 131-132.
20. Josep de Calassanç Serra i Ràfols, Anna Maria Adroer
i Tasis, «Sondeos arqueológicos en las calles del Veguer, dels
Brocaters y baixada de Santa Eulàlia», Cuadernos de Arqueología
e Historia de la Ciudad (Barcelona), 18, xi (1967), pàg. 36-49;
Garrut «Crónica del Museo…», pàg. 113-114.

Contemporàniament a les primeres
experiències d’excavacions a la muralla
dutes a terme per Serra i Ràfols a l’inici
de la dècada dels seixanta, Alberto 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.21
Els anys seixanta van concloure amb
una excavació significativa a la torre 33, els
anys 1967 i 1968, i amb la concentració de
l’atenció en el sector del carrer del Sotstinent Navarro: el 1967 es van continuar les
intervencions a la torre 25, ja excavada els
anys 1959, 1964 i 1966; el 1969 es va posar
al descobert la torre 27; finalment, el 1970
es va excavar ulterior-ment la torre 26, ja
investigada en els anys 1959 i 1960.22
Les dades recollides al llarg de gairebé
cinquanta anys eren suficients perquè,
gràcies a l’esforç de Francisca Pallarès,
es distingissin definitivament les dues
muralles —cosa que va situar la primera
en l’època augustal— i s’emmarqués el
recinte defensiu en el context de la topografia antiga de Bàrcino.23
Aquest plantejament interpretatiu
va ser aprofundit per la mateixa historiadora uns quants anys després24 i
perfeccionat per Oriol Granados,25 que a
partir d’aquest moment va dedicar una
atenció especial al vallum barceloní.

21. Alberto Balil, Las murallas romanas de Barcelona, Madrid,
CSIC, Instituto Español de Arqueología, 1961.
22. Frédéric Pau Verrié et al., «Actividades arqueológicas del
Museo de Historia de la Ciudad en los últimos cinco años (19661970)», dins XII Congreso Nacional de Arqueología [Jaén, 1971],
1973, pàg. 772-777.
23. Francisca Pallarès, «Las excavaciones de la plaza de S. Miguel
y la topografía romana de Barcino», Cuadernos de Arqueología e
Historia de la Ciudad (Barcelona), xiii (1969), pàg. 5-42.
24. Francisca Pallarès, «La topografia i els orígens de la
Barcelona romana», Cuadernos de Arqueología e Historia de la
Ciudad (Barcelona), xvi (1975), pàg. 5-48.
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A la dècada dels anys setanta, la recerca arqueològica va reduir dràsticament el
nombre d’intervencions a la muralla, ja
que se’n compta solament una, el 1973.
Aquesta va permetre arribar a sondar els
fonaments de la torre 76 i aclarir molts
aspectes de la porta del seu costat mitjançant l’excavació d’un passadís lateral.26
La rehabilitació i museïtzació del
conjunt format pel pati d’en Llimona i
els números 7-9 del carrer del Regomir,
culminades l’any 2012 amb l’obertura
al públic d’un nou tram de muralles i
d’estructures extraurbanes,27 van implicar una sèrie de campanyes d’excavació,
des de l’any 1984 fins a l’any 1997, que,
en conjunt, ofereixen una important
quantitat de dades relatives a l’accés a la
colònia pel sud-est i a l’urbanisme del
seu voltant.28
A partir dels anys vuitanta del segle xx
i fins als nostres dies, amb l’aplicació
capil·lar de l’arqueologia d’urgència 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

25. Josep Oriol Granados, «Notas para el estudio topográfico de
la colonia Barcino en el siglo i: la primera muralla de la ciudad»,
dins Symposion de Ciudades Augusteas, ii [1976], pàg. 215-223.
26. Joaquina Sol Vallés, «Memoria de los trabajos realizados
en la zona B de la plaza de San Miguel y en la muralla romana
de Barcelona, 1973», Noticiario Arqueológico Hispánico, 5 (1977),
pàg. 83-84; Josep Oriol Granados, «La torre de flanqueo SO de la
puerta decumana de la colonia Barcino», Noticiario Arqueológico
Hispánico, 9 (1980), pàg. 425-445; Josep Oriol Granados,
«Estudios de arqueología romana barcelonesa: la puerta decumana
o del noroeste», Pyrenae, 12, (1976), pàg. 157-171.
27. Roger Montoto, «Carrer del Regomir, 7-9: Ampliació del
Centre Cívic Pati Llimona», Anuari d’Arqueologia i Patrimoni de
Barcelona 2012, ICUB, Ajuntament de Barcelona, 2014,
pàg. 172-174.
28. Malauradament, els resultats van quedar sense l’adequada
documentació tècnica fins fa poc, quan es va redactar una memòria
conjunta de totes les excavacions al sector (Miquel Gea i Jordi
Hernández-Gasch, Memòria conjunta de les antigues intervencions
arqueològiques al Sector del pati d’en Llimona i els carrers del Regomir
i Correu Vell. Barcelona, (Barcelonès), 2012 [inèdita].
29. Josep Oriol Granados, «La muralla de Barcino a la llum de
les darreres descobertes», Annals de l’Institut d’Estudis Gironins,
xxxviii (1996-1997), pàg. 1613-1638.
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elements de l’urbanisme i dels serveis de
manteniment.
No és el cas, per tant, de detallar
una llista exhaustiva d’aquest conjunt
d’intervencions, que només en comptades ocasions van rebre una divulgació
aprofundida.29 Si bé, només en temps
recents, els resultats preliminars s’exposen progressivament en les breus notes
contingudes en els anuaris d’arqueologia que edita l’Institut de Cultura de
l’Ajuntament de Barcelona,30 l’aportació
de cada intervenció al coneixement del
sistema defensiu de Bàrcino es dedueix
plenament consultant la memòria científica inèdita, redactada pels arqueòlegs i
dipositada al Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya.
Entre aquest conjunt es poden esmentar aleshores les intervencions del
1996 al carrer de l’Arc de Sant Ramon
del Call (torre 62 i tram entre les torres
61 i 62)31 i, més recentment, la del carrer
de Lledó (torre 28 i tram entre les torres
28 i 29),32 on es van poder documentar
els nivells d’ús de la muralla baiximperial; també es pot parlar de les que van
documentar tant hipotètics elements
accessoris a la muralla, com ara els trams
a l’avinguda de la Catedral (localitzats
al sector davant del qual es van bastir,
en època baiximperial, les torres 1-4)
i als carrers de la Palla (davant de les
torres 71-72) i d’Avinyó (davant de la
torre 56),33 com les característiques de
la muralla mateixa i dels seus encontorns, als carrers d’Avinyó (torre 54),
del Sotstinent Navarro (entre les torres 21
i 22) i del Regomir (torres 38-40),34 a
vegades aprofundint en el coneixement
de sectors ja investigats en el passat, com
és el cas de les noves intervencions al pati
30. Els 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 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014.
31. Carme Miró i Alaix, «Noves dades sobre la muralla romana
de Barcino: el pas de ronda conservat al carrer de l’arc de Sant
Ramon del Call», Quarhis (Barcelona), 1 (2005), pàg. 59-67.
32. David Prida, «Carrer de Lledó, 7», Anuari d’Arqueologia i
Patrimoni de Barcelona 2009, ICUB, Ajuntament de Barcelona,
2010, pàg. 74-77.
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d’en Llimona (torres 36-37), al carrer
de la Tapineria (tram entre les torres 9 i
10) i a la plaça Nova (torre 76).35 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, el de sud-oest.36
Un plantejament diferent respecte
al de les intervencions d’urgència, i més
d’acord amb un enfocament de recerca
a llarg termini, anàleg, en certs aspectes,
al de les campanyes de la segona meitat
del segle xx, el representa el projecte de
posada en valor del tram de muralla entre les torres 27 i 28: després d’haver estat
alliberat de les cases adossades,37 l’espai
a l’exterior del recinte està sent objecte
d’unes excavacions arqueològiques que
aportaran sense cap mena de dubte dades de rellevància per al coneixement del
recinte de Bàrcino.38
Resumint, la recerca arqueològica
duta a terme en gairebé un segle ha
generat una enorme quantitat d’informació. L’anàlisi i el creuament d’aquestes
dades —gràcies també a noves eines
d’investigació com ara la Carta Arqueo33. Mònica Blasco et al., «Avinguda de la Catedral», Anuari
d’Intervencions Arqueològiques a Catalunya. Època Romana,
Antiguitat Tardana. Campanyes 1982-1989, Generalitat de
Catalunya, Departament de Cultura, 1993, pàg. 109-110;
Emiliano Hinojo, Memòria de la intervenció arqueològica al
carrer de la Palla, 19-21: Antic Hospital De Sant Sever (Codi:
016/07), Barcelona (Barcelonès), 2010 [inèdita]; Cristina
Belmonte, M. de M. Carretero, Memòria de la intervenció
arqueològica realitzada al solar del carrer Avinyó, 16 - Lleona,
12-14 (Codi intervenció: 046/05), Ciutat Vella, Barcelona
(Barcelonès), 2008 [inèdita?]; Cristina Belmonte, «L’ocupació
de l’extrem sud-oest del suburbium de Barcino entre els
segles i-iv dC: Les troballes del carrer d’Avinyó», Quarhis
(Barcelona), 4 (2008), pàg. 90-105.
34. Adriana Vilardell Fernàndez, Memòria conjunta de la
intervenció Arqueològica del carrer Avinyó, 15, i del carrer Pou
Dolç, 4 (Codi 094-03), Barcelona (Barcelonès), 2006 [inèdita]; José
Manuel Espejo, Memòria arqueològica de la intervenció efectuada
al carrer Sotstinent Navarro, 4-6 (Codi Muhba: 093/09),Ciutat Vella,
Barcelona, 2009 [inèdita]; Pablo Martínez Rodríguez, Intervenció
arqueològica al carrer Sotstinent Navarro, 4-6 (Codi Muhba: 099/07),
Barcelona (Barcelonès), 2010 [inèdita]; Jordi Hernández-Gasch,
«The Castellum of Barcino: from its Early Roman Empire Origins
as a Monumental Public Place to the Late Antiquity Fortress»,
Quarhis (Barcelona), 2 (2006), pàg. 74-91; Jordi HernándezGasch, Intervenció arqueològica als carrers Regomir, 6 - Ataülf, 9
(Codi MHCB: 008 /04), Barcelona (Barcelonès), 2006.
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lògica de Barcelona,39 que va estrenar el
2012 la seva versió en xarxa—40 permeten reconstruir amb un notable grau de
detall les característiques i l’evolució de
les muralles urbanes.
El traçat i l’emplaçament de les
muralles
En època fundacional, el perímetre de
les muralles romanes de Barcelona es
va fixar en forma d’octàgon irregular
perquè s’adaptés a les característiques
orogràfiques i hidrogràfiques de l’emplaçament de la colònia, de manera
que quedava perfectament «encaixat»
35. Jordi Hernández-Gasch, Intervenció arqueològica al carrer
Regomir, 7-9 (Codi MHCB 116/06), Barcelona (Barcelonès), 2008
[inèdita]; Núria Cabañas, «Carrer del Regomir, 7-9», Anuari
d’Arqueologia i Patrimoni de Barcelona 2010, ICUB, Ajuntament
de Barcelona, 2011, pàg. 74; Núria Cabañas, Esteve Nadal,
Intervenció arqueològica al carrer Regomir, 7-9 (Codi 109/09),
Barcelona (Barcelonès), 2012 [inèdita]; Noemí Nebot Pich,
Memòria de la intervenció arqueològica a la plaça de Sant Iu, 5-6 /
carrer dels Comtes, 6-10 / baixada de la Canonja, 2-6 / carrer de la
Tapineria, 29-37. Museu Frederic Marès. Ciutat Vella, Barcelona
(Codi Muhba: 050/10), 2011 [inèdita]; Alessandro Ravotto,
«Muralla romana: Torre…», pàg. 108-111.
36. És el cas de les intervencions al carrer de la Comtessa de
Sobradiel, 4 (torre 46; Marta Rodríguez i Pedret, Intervenció
c\ Comtessa de Sobradiel, 4 (Codi 1009/95), 1995 [inèdita]), a
la baixada de Sant Miquel (al voltant del sector de la torre 56;
Miriam Esqué Ballesta, Memòria de la intervenció arqueològica
preventiva (control arqueològic) al c/ Avinyó, 16-28b, c/ de la
Lleona, 13 (baixada de Sant Miquel, 1-9) (Codi MHCB 046/07),
2007 [inèdita]) i al carrer de Cervantes (al voltant del sector de
la torre 51; Alessandro Ravotto, «Muralla Romana: Carrer de
Cervantes», Anuari d’Arqueologia i Patrimoni de Barcelona 2012,
ICUB, Ajuntament de Barcelona, 2014, pàg. 121).
37. Servei d’Arqueologia de Barcelona, «Muralla romana:
Carrer del Sotstinent Navarro», Anuari d’Arqueologia i Patrimoni de
Barcelona 2012, ICUB, Ajuntament de Barcelona, 2014, pàg. 125.
38. Dirigida per l’arqueòleg pratenc Jordi Ramos (ATICS, SL)
en el marc de l’anomenat Pla Bàrcino: Jordi Ramos, «Muralla
romana: Carrer del Sotstinent Navarro», Anuari d’Arqueologia i
Patrimoni de Barcelona 2012, ICUB, Ajuntament de Barcelona,
2014, pàg. 126-130; Carme Miró i Alaix, «Pla Barcino. La
recuperació del patrimoni defensiu: la muralla romana», Quarhis
(Barcelona), 9 (2013), pàg.198-199; Miró i Alaix, «La muralla
romana…», pàg. 205.
39. Carme Miró i Alaix, «La carta arqueològica de Barcelona»,
Quarhis (Barcelona), 7 (2011), pàg. 228-229; Carme Miró
i Alaix, «Castalia: La carta arqueològica de Barcelona.
Reinterpretar la topografia de la ciutat històrica», Revista de
Catalunya, 279 (2012), pàg. 113-127.
40. Carme Miró i Alaix, «La carta arqueològica de Barcelona,
una eina de recerca i planificació urbana», Quarhis (Barcelona),
9 (2013), pàg. 196-197; vegeu també l’aportació de l’autora en
aquest mateix volum.
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al voltant del petit relleu anomenat, en
època medieval, mont Tàber, i al mateix
temps permetia el pas de les dues rieres
que fluïen als seus costats.41
De fet, la construcció de la muralla
s’inseria perfectament en el projecte
urbanístic que es trobava a la base de la
fundació urbana, ja que preveia, al seu
interior, les canalitzacions necessàries
per desaiguar els residus que hi confluïen
procedents del sistema de sanejament del
subsòl dels cardines i decumani, aprofitant el pendent del relleu, cap a les rieres
i fossats que envoltaven la ciutat.42
Un altre element que molt probablement va tenir un paper destacat en
la conformació del recinte urbà era la
línia de costa, que, si s’ha de 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 consideren la possibilitat que hi hagués un port natural,
molt probablement condicionat,43 cosa
que justificaria la gran quantitat d’àmfores trobades a la zona del Correu Vell44 i
el fet que la porta urbana que s’obria cap
al mar, dotada de torres, en un moment
determinat rebés una monumentalització major que la que s’obria cap a la
muntanya.45 També estaria relacionat
amb un hipotètic port un desviament del
traçat de la muralla en el sector sud-est,
en època baiximperial, que respondria
a la voluntat d’incloure a l’interior del
recinte urbà un edifici públic que, en
aquest cas, hauria estat relacionat amb
les operacions portuàries.46
41. Granados, «Estructura urbana de…», pàg. 168.
42. Duran i Sanpere, «Vestigios de la…», pàg. 61; Granados,
«Notas para el…», pàg. 221; Julia Beltrán de Heredia, César
Carreras, «Barcino», dins Josep Anton Remolà Vallverdú i
Jesús Acero Pérez (coord.), La gestión de los residuos urbanos en
Hispania, Mérida, 2011, pàg. 233.
43. Pere Izquierdo, «Barcino i el seu litoral: Una aproximació a
les comunicacions marítimes d’època antiga a la Laietània», dins
Joan Roca (ed.), La formació del cinturó industrial de Barcelona,
Barcelona, Institut Municipal d’Història, Proa, 1997, pàg. 13-21.
44. Beltrán i Carreras, «Barcino», pàg. 245.
45. Puig i Rodà, Les muralles de…, pàg. 48.
46. Pallarès, «La topografia i…», pàg. 33; Puig i Rodà, Les
muralles de…, pàg. 70.
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Primera fase: la muralla altimperial
L’estructura
La muralla que envoltava la ciutat,
segons el projecte fundacional, es
conforma amb dos paraments de petits
carreus que contenen un rebliment
d’opus caementicium, formant una obra
massissa d’entre 1,3 i 2 metres de gruix
i d’una alçària que, encara que no s’hagi
pogut determinar amb precisió, assolia
possiblement els 9 o 10 metres. Els paraments preveuen majoritàriament l’ús de
l’opus vittatum, tot i que amb algunes
integracions amb grans blocs en opus
quadratum que responen a exigències de
reforç estructural en el cas de les cantonades, i en altres casos potser determinades per reparacions del perímetre
murallat primigeni.47
Amb l’esquelet format pels murs
es connectaven els altres elements que
formaven el sistema defensiu, com ara el
pas de ronda, amb el qual es van posar
en relació les restes d’una escala adossada
al parament interior del perímetre, al
subsòl de la plaça del Rei,48 i les quatre
portes, situades als extrems del cardo i
del decumanus principals, de les quals
només es van poder investigar arqueològicament la del nord-oest i la del
sud-oest. Aixecades en opus quadratum,
les portes es poden reconstruir com a
triforades, dotades d’un gran pas central
i dos passadissos laterals per a vianants.
La porta del nord-oest preveia, ja des de
l’època fundacional, un refinat sistema

47. Granados , «Notas para el…», pàg. 219-220; Puig i Rodà,
Les muralles de…, pàg. 34-36.
48. Balil, Las murallas romanas…, pàg. 80-81; Granados,
«Estructura urbana de…», pàg. 179; Puig i Rodà, Les muralles
de…, pàg. 38-39. Recentment, els arqueòlegs encarregats de
revisar la documentació de les excavacions en el sector del
pati d’en Llimona van considerar la possibilitat que les restes
d’una estructura adossada a la façana interior de la muralla
pertanyessin a una segona escala d’accés a la part superior del
recinte (Gea i Hernández-Gasch, Memòria conjunta de…,
pàg. 55, 80). Malauradament, la documentació d’aquestes
intervencions és fragmentària i, per tant, la confirmació
d’aquesta hipòtesi resulta, de moment, dificultosa.
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de tancament amb cavaedium i dos cossos de guàrdia laterals49.
A diferència d’aquesta, la porta de
sud-est estava dotada de dues torres als
costats. L’única torre que ha sobreviscut té planta circular i està situada de
manera que sobresortia del traçat tant a
l’exterior com a l’interior de la ciutat.50
Cal esmentar, a aquest propòsit, que
fins a la descoberta l’any 1991 de les
estructures pertanyents a la porta de sudest, la teoria tradicional havia identificat
l’accés a la ciutat per la banda del mar en
una obertura geminada que s’havia documentat, englobada en una torre baiximperial, gràcies a un dibuix que Josep Puiggarí
va efectuar durant l’enderroc d’un pany
de muralla l’any 1862.51 Les noves proves
monumentals dintre del conjunt del pati
d’en Llimona van determinar un primer
intent d’adaptació de la teoria tradicional,52 que posteriorment ha estat substituïda per una nova interpretació que s’ajusta
a la totalitat de les dades recollides durant
les intervencions en el camp i adscriu les
restes d’arcades al seu context correcte,
desvinculant-les de l’accés a la ciutat.53
La suposada porta gèmina documentada al segle xix, que en realitat s’alineava
perpendicularment respecte al límit
meridional del recinte, hauria format part,
en època altimperial, d’un edifici porticat
a l’exterior de l’espai emmurallat, del qual
en temps recents s’ha pogut investigar

49. Tradicionalment, s’havia considerat que la porta havia
estat ampliada, amb l’afegit d’una cort interior i dels àmbits
laterals, només en un segon temps (Granados, «Estudios de
arqueología…»); per a una nova interpretació, vegeu Ravotto,
La muralla de Barcino, pàg. 218-266.
50. Les portes del recinte urbà van rebre constant atenció per
part dels investigadors. La tradició historiogràfica va insistir
sobre els paral·lels, pel que fa a les restes de la primera muralla,
amb una sèrie d’exemples pertanyents a fortificacions d’època
augustal localitzades sobretot a Itàlia. Vegeu, a títol de síntesi, la
recent contribució de Ricardo Mar et al., «Barcino y el urbanismo
provincial romano», dins Ramon Grau (coord.), Presència i
lligams territorials de Barcelona: Vint segles de vida urbana (col.
Barcelona Quaderns d’Història, 18), 2012, pàg. 76-81, amb les
corresponents referències a la bibliografia anterior.
51. Pallarès, «Las excavaciones de…», pàg. 31-32; Pallarès,
«La topografia i…», pàg. 27-29.
52. Josep Oriol Granados, «Barcelona en la baixa romanitat»,
dins III Congrés d’Història de Barcelona, i, 1993, pàg. 29.
53. Puig i Rodà, Les muralles de…, pàg. 43-48.
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arqueològicament un sector.54 Les arcades,
anteriorment confoses amb una porta urbana, haurien estat englobades en la cinta
d’època baiximperial, ampliada per tal
de protegir les estructures, possiblement
relacionades amb activitats portuàries, localitzades en el sector que a l’edat mitjana
es coneixia amb el nom de castellum.55
La cronologia
De les dues fases que caracteritzen el perímetre de la ciutat, els historiadors van
assolir un acord en la cronologia fundacional de la primera basant-se en paral·
lels tipològics i, sobretot, evidenciant la
relació entre el perímetre i els primers
elements de l’urbanisme d’intramurs.56
Per tant, la data de construcció de la
muralla es pot aproximar amb notable
precisió al voltant del canvi d’era, potser,
ateses les hipòtesis ja reconegudes sobre
la fundació de la colònia, cap al 10 aC.
A les circumstàncies de l’edificació del
perímetre murallat es van integrar noves
dades una vegada que es va corregir la
cronologia d’una controvertida làpida,
dedicada a Gaius Coelius, un duumvir quinquennal que, segons detalla el
text, es va encarregar de la construcció
d’una muralla urbana.57 En la inscripció, anteriorment considerada d’època

54. Hernández-Gasch, Intervenció arqueològica als…
55. Hernández-Gasch, «The Castellum of…», pàg. 80-81;
Puig i Rodà, Les muralles de…pàg. 72.
56. Pallarès, «Las excavaciones de…», pàg. 5-42; Granados,
«Estructura urbana de…», 1991, pàg. 178-179.
57. Georges Fabre, Marc Mayer, Isabel Rodà, Inscriptiones
Romaines de Catalogne, iv: Barcino. París, pàg. 57.
58. Una alternativa a la tradicional procedència de Montjuïc
de la inscripció ja havia estat suggerida a Fabre, Mayer, Rodà,
Inscriptiones Romaines..., pàg. 129, nota 186; per una tractació
profunditzada de la qüestió, i per la definitiva procedència de la
peça del solar del carrer Avinyó 11-13, vegeu Ravotto, La muralla
de Barcino, pàg. 286-294. Les anteriors interpretacions de la
inscripció es troben a Casades et al., «Comunicaciones», Revista de
la Asociación Artístico-Arqueológica-Barcelonesa, 4 (1903-1905), pàg.
112; Pallarès, «La topografia i…», pàg. 14-15; Balil, Las murallas
romanas…, pàg. 15; Alberto Balil, «Topografía de Barcino: notas
de lectura 5», Durius, 1 (1973), pàg. 375, ja havia corregit la datació
de la inscripció, observant que el canvi de cronologia seria un
obstacle per a la seva referència a un centre emmurallat a prop de
Montjuïc, del qual, no obstant això, sosté l’existència.
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perímetres murallats augustals en les províncies occidentals, als quals, des d’un punt
de vista historiogràfic general, a vegades
s’ha reconegut una significació de «prestigi» urbà, respecte al qual la funcionalitat
estrictament militar quedava en segon
pla.60 La creació de la nova colònia en un
moment en què, sobretot després de la fi de
les guerres càntabres, la pax augusta es podia considerar efectiva, feia de la muralla,
encara que fos construïda tenint en compte
també criteris d’herència militar, un símbol
de l’estatus jurídic de la fundació.
Aquesta tendència es reconeix,
aparentment en època posterior a la
fundacional, també en les característiques purament monumentals de la porta
de sud-est. Aquesta porta hauria estat
objecte de consistents reformes per tal de
coronar, des del punt de vista escenogràfic, la que constituïa la façana més visible
de la colònia i que va ser valoritzada, al
seu torn, a partir de l’època flàvia.61
Segona fase: la muralla de finals del
segle iii dC
Planta i alçat d’un
fragment de la torre 41,
conservat a l’interior
de la finca localitzada
al núm. 13 del carrer
Ataülf. El parament
exterior en opus
quadratum va ser
parcialment espoliat en
època indeterminada,
i va deixar a la vista
el farciment d’opus
caementicium,
abocat per estrats
corresponents a
l’alçària de cada
filada del parament.
Aixecament obtingut
per fotogrametria.
Dibuix: Alessandro
Ravotto.

republicana i posada en relació —per un
error en l’atribució de la procedència, solucionat només en temps recents— amb
un hipotètic nucli protociutadà localitzat
al sud de Montjuïc,58 s’hi van reconèixer
característiques formals que l’atribueixen,
en canvi, a l’època augustal.59 Així doncs,
la correcció de la datació de la inscripció
ha vingut a confirmar la cronologia del
perímetre murallat fundacional de Bàrcino: les torres que s’hi esmenten s’haurien
de referir a les que flanquejaven, almenys,
algunes de les portes urbanes.
Les característiques de la muralla de
Bàrcino corresponen a les típiques dels

59. Balil, Las murallas romanas…, pàg. 15; Balil, «Topografía
de Barcino…», pag. 375.
60. Carmen Fernández Ochoa, La muralla romana de Gijón
(Asturias), Gijón, Ayuntamiento de Gijón, 1997, pàg. 249;
J. P. Adam, «Murailles de la peur, murailles du prestige, murailles
du plaisir», dins Antonio Rodríguez Colmenero i Isabel Rodà
(coord.), Murallas de ciudades romanas en el occidente del Imperio.
Lucus Augusti como paradigma, dins Actas del Congreso Internacional
celebrado en Lugo [26-29 novembre 2005], 2007, pàg. 29.
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L’estructura
En època baiximperial, el recinte fundacional va ser potenciat amb un nou
parament exterior en opus quadratum,
destinat a contenir, entre aquest límit i
l’obra primigènia, un rebliment d’opus
caementicium, exceptuant el sector de
sud-oest, on es va construir un tram

61. La recent divulgació de les dades d’excavació d’aquesta
porta, duta a terme el 1991, va aportar una nova línia de treball,
segons la qual l’aspecte monumental conservat avui seria el
producte d’una reforma posterior a l’època fundacional, que se
situaria cronològicament a partir del segle ii dC. En les notes de
camp, la nova datació s’atribueix a la mitat del segle ii en funció
d’un únic fragment ceràmic, la qual cosa convida els autors de la
revisió documental de l’excavació, justament, a mantenir cautela
a l’hora d’acceptar aquesta proposta (Gea i Hernández-Gasch,
Memòria conjunta de…, pàg. 57, 80, 90). En el decurs d’una
revisió dels materials procedents d’estratigrafia fiable d’aquesta
intervenció, no es va poder documentar la forma ceràmica
esmentada pels excavadors, però es va recuperar un petit
conjunt ceràmic que apunta a un terminus post quem al voltant
de l’any 100 dC. La qüestió es tracta de manera profunditzada a
Ravotto, La muralla de..., pàg. 165-166, 270-272.
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ex novo que va ampliar sensiblement el
traçat original mitjançant la construcció
d’un apèndix rectangular conegut amb el
nom medieval de castellum.
La característica principal del nou
perímetre murallat és l’elevat nombre
de torres, obrades mitjançant una sèrie
de sortints cap a l’exterior en el traçat
defensiu. Avui en dia, el nombre total de
setanta-sis torres no deixa de ser una estimació que pren com a base els exemples
conservats, aquells que es poden reconstruir sobre el parcel·lari i, també, l’estimació del nombre de torres necessàries per
omplir l’espai entre trams coneguts.62 Els
constructors optaren per una planta de
forma rectangular en la majoria dels casos, i reservaven les formes arrodonides o
poligonals per als angles més marcats del
traçat i per a les dues portes conservades.63
La muralla es configura com un volum massís fins a l’alçària de 10 metres,
mentre que per sobre d’aquesta cota se
situen els nivells d’ús: un pas de ronda
pavimentat en opus signinum,64 delimitat per un parapet amb merlets en opus
vittatum,65 i, en correspondència amb les
torres, dues habitacions superposades
construïdes també en opus vittatum. Per
sobre del segon pis, l’estructura comprenia probablement un terrat practicable,
tot i que fins ara no se li hagi pogut atribuir amb seguretat cap element arquitectònic conservat, així com tampoc els
historiadors van aportar proves definitives del seu coronament.
El límit entre aquests tres àmbits està
marcat, en el parament exterior, per una
cornisa de material ceràmic que avui en
dia encara es pot apreciar en un dis-

62. Puig i Rodà, Les muralles de…, pàg. 60, nota 81.
63. Sobre els tipus de fonaments utilitzats a la muralla baiximperial, vegeu Ravotto, «Datos para la…».
64. Miró i Alaix, «Noves dades sobre…», pàg. 63.
65. Reconeguts en els trams entre les torres 6 i 7 (Duran i
Sanpere, «La torre poligonal…», pàg. 67), 22 i 23 (Balil, Las
murallas romanas…, pàg. 69; Florensa, Las murallas
romanas…, s. pàg.; Serra i Ràfols, «Notas sobre el…»,
pàg. 45), 61 i 62 (Miró i Alaix, «Noves dades sobre…», pàg. 63)
i, possiblement, entre les torres 27 i 28 (Ravotto, «La muralla
romana…», pàg. 154, nota 21).
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cret nombre de torres, repicada per tal
d’eliminar-ne el sortint, allà on no va ser
substituïda o reparada.66
Des dels pisos superiors, l’accés al pas
de ronda i la vigilància estaven assegurats per una sèrie de portes i finestres
amb arc de mig punt, la disposició de
les quals va ser objecte d’atenció per
part dels investigadors, que van identificar diferents solucions adoptades en
la muralla segons criteris en gran part
interpretats.67 En temps molt recents s’ha
cridat l’atenció sobre el fet que, en alguns
casos, la llum de les finestres de la façana
lateral del segon pis de les torres presenta
una desviació, de manera que la visual
estigués enfocada no directament a la
façana lateral de la torre següent, sinó
lleugerament cap a l’extraradi urbà, cosa
que optimitzava l’angle de vigilància.68
Segons s’ha pogut documentar allà
on les portes urbanes s’han conservat,
en època baiximperial les entrades a la
colònia es modifiquen radicalment. Pel
que fa a l’única torre conservada de la
porta sud-est, el semicercle que ocupava part de l’intervallum va ser eliminat
per tal que la torre presentés una façana
posterior alineada amb la cara interior de
la muralla, i es van homologar les dues
obres amb un nou pany d’opus vittatum.
A més, la torre va ser ampliada amb l’afegit
d’una mena de folre en opus quadratum
cap a l’exterior de la ciutat, possiblement
aprofitant les peces desmuntades del
semicercle interior.69
L’altra torre i el corresponent pas
de vianants van ser molt probablement
inutilitzats i enderrocats per tal que en
aquest sector arranqués un tram de muralla perpendicular a la línia de la porta,
que constituïa el límit nord-oriental de
l’esmentada ampliació del traçat, corresponent a l’anomenat castellum.70

66. Per a més detalls d’aquesta cornisa, vegeu l’exemple de la
torre 76 (Ravotto, «Muralla romana: Torre…», pàg. 108-111).
67. Puig i Rodà, Les muralles de…, pàg. 64-66.
68. Ravotto, «La muralla romana…», pàg. 155-156.
69. Gea i Hernández-Gasch, Memòria conjunta de…, pàg. 64, 92.
70. Puig i Rodà, Les muralles de…, pàg. 73-74.
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La porta nord-occidental, que en època altimperial no preveia cap reforç, es
va potenciar amb dues torres, als costats
dels passos de vianants laterals,71 que
preveien un pis més respecte a les torres
de la muralla.72
Historiografia de la cronologia de la
muralla baiximperial
Si els historiadors coincideixen en la datació fundacional de la primera muralla,
el moment de la construcció de la segona, en canvi, va ser objecte d’una sèrie de
propostes segons les quals la cronologia
va patir oscil·lacions de notable variació.73 Els primers historiadors que es van
dedicar a l’estudi de la muralla amb un
enfocament científic, basant-se principalment en comparacions tipològiques,
van considerar que la construcció del
perímetre murallat baiximperial s’hauria
d’inscriure en una època compresa entre
la segona meitat del segle iii i el començament del segle iv,74 a vegades exclusivament en el segle iv.75
Faltaven, no obstant això, dades arqueològiques que confirmessin aquesta teoria
i ajudessin a matisar la datació compresa
entre els seus extrems cronològics. Al llarg
de tot el segle xx, l’arqueologia es va haver
d’enfrontar amb una sèrie de problemes
metodològics la solució dels quals, per si
mateixa, s’ha de considerar part de l’esforç col·lectiu que recentment ha portat a
uns resultats fiables.
En un primer moment, de fet, faltaven
les bases metodològiques que haurien

71. Puig i Rodà, Les muralles de…, pàg. 67-69.
72. Ravotto, «Muralla romana: Torre…», pàg. 108-111.
Efectivament, els primers estudis del segle xx ja apuntaven la
probabilitat que les torres de les portes tinguessin tres pisos per
sobre de l’obra massissa (Richmond, «Five Town-Walls in…»,
pàg. 95, 97).
73. Detallats resums crítics dels estudis sobre la cronologia de les
muralles de Bàrcino es troben a Granados, «Estructura urbana
de…», pàg. 171-173; Riu-Barrera, «Barcelona entre els…»,
pàg. 115-118; Riu-Barrera, «La Muralla de…», pàg. 150-155.
74. Richmond, «Five Town-Walls in…», pàg. 98; Florensa, Las
murallas romanas… 1958, s. pàg.; Balil, Las murallas romanas…,
pàg. 131.
75. Duran i Sanpere, «Noticias de excavaciones…», pàg. 24;
Pallarès, «La topografia i…», pàg. 30.
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hagut de permetre, mitjançant un sistema
de registre estratigràfic i de documentació gràfica exhaustius, l’ús de la seriació
de les produccions ceràmiques per a la
datació de les proves estructurals. Hi va
haver, certament, intents de sostenir la
cronologia proposada en funció de les
troballes en les quals els historiadors tenien més confiança —com ara l’epigrafia,
l’escultura i l’art musivària— procedents
de nivells anteriors a la muralla. Entre
aquests materials, les inscripcions reaprofitades a la muralla mateixa constitueixen
el nucli més important.76 La constatació,
però, ja en la primera meitat del segle xx,
que generalment aquestes inscripcions
són de cronologia anterior a la que es
proposava per a la construcció del recinte,
no permetia establir més que un marc
cronològic molt aproximat. Per tant, Ian
Archibald Richmond havia deduït que,
en l’aprovisionament de material constructiu reciclat, s’havia insistit sobre les
necròpolis més antigues —i, es pot afegir,
més properes a l’obra en construcció—
respectant les contemporànies.77
De la mateixa manera, l’anàlisi estilística de les escultures englobades en la
muralla era compatible amb la datació
proposada, però no permetia confirmar-la de manera definitiva.78 Si, d’una
banda, el desconeixement dels materials
més adequats per a una datació precisa
obstaculitzava la confirmació arqueològica de la datació proposada, existia a més
la possibilitat de caure en el raonament
circular, risc al qual, de manera velada, ja
havia apuntat la historiografia de l’època:79 les poques troballes datades anteriors
a la muralla constituïen un vàlid terminus
post quem per a la construcció del recinte
i, al mateix temps, aquest s’utilitzava com
a terminus ante quem per als casos dubtosos. Aquesta manera de procedir es pot reconèixer en la datació del conegut mosaic,

76. Fabre, Mayer i Rodà, Inscriptiones Romaines de..., pàg. 419.
77. Richmond, «Five Town-Walls in…», pàg. 97.
78. Balil, Las murallas romanas…, pàg. 85, 94; Duran i
Sanpere, «Vestigios de la…», pàg. 59.
79. Udina, «Campaña de las…», pàg. 15.
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amortitzat probablement per l’obra romana, aparegut el 1847 a la baixada de Santa
Eulàlia: Alberto Balil, tot i afirmar que,
entre una majoria d’elements decoratius
del segle iii, alguns presentaven característiques estilístiques observables fins i tot en
composicions del segle v, es decanta per la
primera datació en funció de l’anterioritat
del mosaic a la construcció de l’obra.80 Un
altre cas és el d’una escultura trobada el
1872 a la baixada de Viladecols, que va ser
atribuïda a època altimperial malgrat la
constatació que algunes característiques
formals haurien pogut situar-la en època
més avançada.81
Per tal de superar aquest raonament,
no hauria estat suficient concentrar
l’atenció sobre els materials que són
objecte d’una seriació sistemàtica, com
la ceràmica, sinó que era imprescindible,
també, disposar d’un registre arqueològic
rigorós. L’any 1969, quan l’arqueologia
barcelonina començava a integrar en la
recerca l’estudi dels materials mobles, es
va publicar el conjunt ceràmic procedent
d’un rebaixament dut a terme vint anys
abans a l’exterior de la torre 6. Creient
que els fragments, procedents dels buits
entre les pedres dels fonaments i recollits
al marge de la façana exterior de l’obra,
formaven part del farciment de la rasa de
fonamentació, van ser datats, en aquella
ocasió, al segle iii.82 En realitat, en funció
de les formes i independentment de la
seva relació amb l’obra, l’estrat al qual
pertanyien s’ha de datar clarament al
segle ii dC: el coneixement més detallat
del conjunt de situacions estratigràfiques
al llarg del traçat del circuit suggereix,
avui, que caldria interpretar els fragments
com a pertanyents als nivells ocupacionals
anteriors a la fortificació barcelonina,
retallats per una fonamentació d’encofrat

80. Alberto Balil, «Mosaicos ornamentales romanos de Barcelona», Archivo Español de Arqueología, 105-106 (1962), pàg. 39-69.
81. Balil, Las murallas romanas…, pàg. 95.
82. Duran i Sanpere, «La torre poligonal…», pàg. 67; Anna
Maria Adroer i Tasis «Ceràmica trobada a la torre poligonal
de la muralla romana», Cuadernos de Arqueologia e Historia de la
Ciudad (Barcelona), xiii (1969), pàg. 69-79.
83. Ravotto, «Datos para la…», pàg. 255-256.
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perdut.83 A la llum de les dades recollides
amb posterioritat, gràcies a les quals la
muralla es pot datar amb criteris absoluts,
assumir un terminus ante quem de finals
del segle iii pel que fa a les troballes anteriors a la muralla és sense dubte correcte,
però, en els casos esmentats, a falta de dades estratigràfiques, en realitat, els materials arqueològics no aportaven cap prova
objectiva per a la datació de la muralla.
L’assimilació de les noves eines arqueològiques va ser lenta i gradual: si bé en
aquest procés va tenir un paper destacat
el contacte amb la realitat que s’anava
forjant en l’arc mediterrani occidental,
en l’esfera local se n’estaven creant les
premisses de manera autònoma. En
aquest sentit, cal destacar l’aportació de
Serra i Ràfols, que, entre les personalitats que es van dedicar a la muralla al
voltant de la meitat del segle xx, és qui
més s’apropa a la figura de l’arqueòleg
professional. El seu mètode d’excavació
no implicava un registre exhaustiu, ni
la seva preparació incloïa l’estudi dels
repertoris ceràmics que en altres països s’anaven elaborant. Malgrat això,
va poder reconèixer l’estratificació dels
nivells en relació amb la construcció de
la muralla amb un grau de detall molt
superior al dels seus contemporanis i, a
més, va comprendre plenament la importància dels fragments ceràmics que hi
eren continguts.84
Conscient dels seus límits, que li
impedien aprofitar la totalitat de les
dades obtingudes d’una excavació, Serra
i Ràfols, sense arribar mai a publicar cap
estudi de material moble, es va preocupar de recollir una gran quantitat de
fragments ceràmics —conservats en les

84. Tal com resulta, per exemple, de la següent frase extreta del
seu diari d’excavació, conservat a l’Institut d’Estudis Catalans sota
l’epígraf «Riu 7.02, Notes d’excavacions a la muralla. Quadern,
Juliol 1959»: «A aquesta torre, entre el tortorà i les capes de morter
(parlo de la part central) hi ha una capa […] on surt terrissa,
de cronologia valuosa, ja que pot ésser de les rases fetes per a
fonamentar les torres, per això sempre és anterior a la muralla».
Sobre les aportacions de l’arqueòleg a la documentació del
sistema de fonamentació de la muralla (Serra i Ràfols, «Las
excavaciones en…», pàg. 136), vegeu Ravotto, «Datos para la…»,
i Ravotto, «La muralla romana…», pàg. 142-144 i nota 3.
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Comparació entre
la documentació de
camp elaborada per
Serra i Ràfols i la
documentació gràfica
actual.
a) Secció de la
torre 10 (Serra i
Ràfols, croquis que
acompanya el material
moble procedent de
la torre 10, conservat
al Museu Arqueològic
de Catalunya, seu de
Barcelona) i de la
torre 76 (Granados,
1980, fig. 4). A les
anotacions del croquis
es llegeix: «formigó,
parets, terra amb la
terrissa, rases on [o]
degué treure la terra del
mig, terra verge».
b) Dibuix del material
procedent dels nivells
inferiors de la torre 10.
Comparació entre els
dibuixos de Serra
i Ràfols (Arxiu Serra i
Ràfols, Prevosti,
arxivador 1/4. Diari
1964/65, pàg. 121-123).
Procedència: Arxiu
de l’Institut d’Estudis
Catalans. Fons Josep de
C. Serra i Ràfols).

1. «un fragment de sigil·lada» (TS Hispànica); 2. «altre molt desgastat» (TS Hispànica); 3. «imitació
tardana desllustrada de la sigil·lada» (TSA A, forma Hayes 9 A); 4. «idem» (no conservat; TSA A, possible
forma Hayes 8 A); 5. Fragment de vidre (no conservat); 6. «coll molt gràcil d’una ampolla de terrissa sense
verniçar»; 7. «Un tros de cos amb tros de la nansa, i decoració central de roseta» (llàntia imperial de disc);
8. «Molt desgastada» (llàntia imperial); 9. (llàntia imperial); 10. «altre gairebé igual» (llàntia imperial);
11. «Un fragment de peu d’un vas de sigil·lada. Molt ple de ratlles de desgast. Només interessant per aquest
detall, q[ue] demostra com són rodats aquests fragments» (TS Hispànica).
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institucions museístiques per a estudis
futurs— i d’anotar escrupolosament l’estratigrafia que els contenia. Tot i que mai
va arribar a proposar una datació en funció de les troballes considerades menors,
les descripcions textuals i els croquis de
l’estratigrafia i del material contingut
en els nivells inferiors, conservats entre
els seus diaris, es diferencien poc de la
documentació gràfica actual.
La primera excavació estratigràfica a
Barcelona, duta a terme a la plaça de Sant
Miquel sota la direcció de Francisca Pallarès l’any 1968, marca un canvi cabdal
en la recerca arqueològica, que, a partir
d’aquest moment, adquireix les eines
necessàries per esdevenir una disciplina
autònoma.85
No obstant això, el nou mètode d’investigació, que amb els anys afavorirà la
implantació d’un servei regular d’arqueologia preventiva a la ciutat comtal, va haver d’enfrontar-se amb nous problemes.
En primer lloc, la meticulositat de les
noves excavacions, gràcies a la qual s’obtenien dades de més bona qualitat, anava
lligada a nous conceptes d’actuació sobre
el patrimoni, segons els quals no s’intervenia en el subsòl més del necessari per a
la documentació de les proves afectades
pels canvis urbanístics. Per tant, a diferència del que es feia a l’etapa anterior, ja no
s’excavava l’interior de la muralla, fet que,
a costa de destruir-ne l’interior, permetia
recollir material del seu farciment i assolir
les cotes fundacionals. Curiosament, en
una de les últimes ocasions en què es va
intervenir a la muralla de manera destructiva —l’any 1967 a la torre 33—, es va
recuperar el material moble que, encara
avui, constitueix un dels grups més representatius de l’època de construcció de la
muralla. En el moment de publicar els resultats de l’excavació, però, es va destacar
només l’única troballa numismàtica que
formava part del conjunt.86

85. Pallarès, «Las excavaciones de…».
86. Verrié et al., «Actividades arqueológicas del…», pàg. 773.
Per la resta del material, vegeu Ravotto, «Datos para la…», i
Ravotto, «La muralla romana…», pàg. 150.
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Secundàriament, va resultar clar que
l’aplicació de la metodologia correcta
no portava immediatament a resultats
indiscutibles. L’estratigrafia antiga, en
contextos urbans, es veu afectada per
les actuacions posteriors de manera
molt intensa, que poden arribar a fer-la
irrecognoscible o a esborrar-la completament. Així, per exemple, l’excavació
del pas de vianants de la porta de nordoest, duta a terme el 1973, no va poder
aportar dades útils des del punt de vista
cronològic, a causa de l’afectació de
l’estratigrafia pels moviments de terra
immediatament anteriors al començament de l’excavació.87 Les primeres campanyes d’excavació al sector del carrer
del Regomir, 7-9, i del pati d’en Llimona,
els resultats de les quals també van sofrir
un retard perniciós en la seva divulgació, aparentment tampoc van arribar
a conclusions positives pel que fa a la
cronologia de l’obra:88 en aquest sentit,
es va haver d’esperar a les intervencions
dutes a terme en el mateix sector vint
anys després.
Al començament dels anys noranta
del segle xx, encara no s’havien assolit
resultats que permetessin confirmar la
datació tradicional. En aquest context va
poder-se elaborar una proposta segons
la qual la datació de la muralla s’havia de
desplaçar cap al segle v dC, en funció
d’unes troballes numismàtiques procedents d’excavacions de l’època preestratigràfica, suposadament en relació amb
el perímetre murallat, que establirien un
terminus post quem al primer decenni de
la centúria.89
En realitat, mitjançant la revisió de la
documentació de les excavacions de les
quals procedirien les monedes,90 s’eviden87. Granados, «Estudios de arqueología…», pàg. 167-169.
88. Gea i Hernández-Gasch, Memòria conjunta de…, pàg. 88.
89. Ramón Járrega, «Consideraciones sobre la cronología de
las murallas tardorromanas de Barcelona: ¿Una fortificación del
siglo v?», Archivo Español de Arqueología, lxiv, 163/164 (1991),
pàg. 326-335; Granados, Barcelona en la…, pàg. 28-29; Járrega
«Crisi i canvis estructurals a la Hispània oriental entre l’Alt Imperi
Romà i l’antiguitat tardana», Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, 24 (2013), pàg. 234.
90. Ravotto, «Datos para la…», pàg. 256-268.
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cia la incongruència d’aquestes troballes
respecte de les localitzades, segons les
notes de camp i les publicacions dels
arqueòlegs, en els estrats directament
relacionats amb la muralla. Tal com s’ha
pogut constatar personalment a l’hora de
revisar materials arqueològics d’excavacions antigues, les llacunes en el sistema
de registre arqueològic de camp impliquen que, en els fons museístics, sota un
identificador que fa referència a la muralla
s’agrupen troballes que no necessàriament
es vinculen amb l’estratigrafia en contacte amb el monument. En aquest sentit,
sovint la referència a la muralla s’utilitza
com a recordatori del sector d’excavació,
sense que sigui possible, a falta de documentació més detallada, reconstruir el
context exacte de procedència.91 De fet, la
documentació de camp i les publicacions
de l’època dediquen certa atenció, tot i
que dintre dels límits de la metodologia
adoptada, als materials ceràmics i numismàtics trobats en relació amb l’estratigrafia útil per aproximar una datació
de l’obra, sense esmentar, en canvi, les
monedes tardanes que es van utilitzar
dècades després per justificar un canvi
en la hipòtesi tradicional de datació.92 És
possible, per tant, que aquestes monedes,
encara que procedissin d’excavacions que
van afectar la muralla, pertanyin a contextos posteriors. Efectivament, els materials
procedents de les mateixes excavacions i
que, amb total seguretat, estan en relació
amb l’estratigrafia contemporània o immediatament anterior a la construcció de
la muralla, proporcionen un terminus post
quem totalment diferent i més d’acord
amb les teories tradicionals. Finalment,

91. És el cas, per exemple, dels materials conservats, sota
la referència a la muralla, a la seu barcelonina del Museu
d’Arqueologia de Catalunya, que procedeixen en realitat d’una
excavació a la plaça del Rei sense relació directa amb el recinte
(Ravotto, «Datos para la…», nota 20), o dels materials procedents
d’unes cales al voltant de la torre 33 que, si s’hagués conservat la
documentació estratigràfica completa de la intervenció, haurien
pogut aportar informacions útils i entre els quals, no obstant això,
actualment no es poden separar els fragments relacionats amb
la construcció del recinte d’aquells que es van sedimentar amb
posterioritat (Ravotto, «Datos para la…», pàg. 264).
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no és sobrer esmentar que una datació de
la muralla a partir del començament del
segle v implicaria reflexionar sobre la possibilitat que la construcció s’hagués dut a
terme en el marc de l’assentament visigot
a Bàrcino. En aquest sentit, i a banda dels
problemes de contextualització arqueològica dels materials, el reduït nombre
de visigots assentats a Bàrcino93 i al seu
territori no sembla compatible amb la
construcció d’una fortificació amb aquestes característiques. Com ha suggerit la
tradició historiogràfica des de fa temps,94
és més probable que Ataülf hagués triat la
ciutat com a residència justament pel fet
de ser un petit nucli urbà ja proveït d’imponents muralles, i per tant defensable
sense cap inversió suplementària.
Tot i no haver estat rebutjada directament —encara en temps recents se
n’ha tornat a sostenir la possibilitat—,95
la teoria d’una muralla tardoantiga
va perdre pes progressivament. Després d’una primera rectificació, que la
situava cap a finals del segle iv,96 una
intervenció en el sector comprès entre
les torres 38 i 40, corresponent al solar
del carrer del Regomir, 6 - d’Ataülf, 7,
va suggerir una datació al voltant de
la meitat de la centúria.97 No obstant
això, una atenta anàlisi posterior de la

92. Ravotto, «Datos para la…», pàg 254-255. Ja les primeres
publicacions numismàtiques on van aparèixer les monedes en
qüestió lamentaven la falta d’un registre rigorós en les entrades
més antigues del monetari (Marta Campo, Josep Oriol Granados,
«Aproximación a la circulación monetaria de Barcino», Numisma,
28 (1978), pàg. 224; Teresa Marot, Circulació monetària a Barcino.
(1987) [Tesi de llicenciatura inèdita], pàg. 114. En almenys un
cas, el d’una moneda de l’usurpador Màxim que formava part
del conjunt publicat, el mateix Granados, després d’ulteriors
investigacions, va poder descartar la seva procedència de la muralla
(Granados, «La muralla de…», pàg. 1616 i nota 9). Cf. per a les
silíqües de Màxim Tirà: Teresa Marot, «Algunas consideraciones
sobre la significación de las emisiones del emperador Máximo en
Barcino», a Congreso Internacional sobre la Hispania de Teodosio
(Segovia 1995), Salamanca (1997), pàg. 569-580. Més recentment,
Montserrat Berdún, «La moneda de Barcino en la tardoantiguitat. Presència i absència en els segles v i vi d’emissions romanes,
bizantines, vàndales i visigodes», dins La moneda en temps de crisi.
XVI Curs d’història monetària d’Hispània, (coord. Marta Campo),
Barcelona, GNC 2012, pàg. 107-108, amb la bibliografía anterior.
93. Granados, «Barcelona en la…», pàg. 28.
94. Sobre la qual vegeu Riu-Barrera, «Barcelona entre els…»,
pàg. 118, i Riu-Barrera, «La muralla de…», pàg. 153-154.
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Exemples de les formes
ceràmiques més
recents documentades
en l’estratigrafia
directament
relacionada amb la
construcció de la
muralla baiximperial.
Adaptat d’Alessandro
Ravotto, 2014, fig. 4.

seqüència estratigràfica i del material
ceràmic98 va implicar una revisió interpretativa que va permetre homologar els
resultats d’aquesta intervenció amb els
de les altres excavacions, tant antigues
com recents, i establir un terminus post
quem a l’últim terç del segle iii dC.

95. Járrega, «Crisi i canvis estructurals...», pàg. 234. L’autor fonamenta la validesa d’aquesta proposta sobre paral·lels tipològics
amb altres recintes de l’Imperi, la discussió dels quals transcendeix
els límits d’aquest estudi. En canvi, possiblement s’ha d’atribuir a
un error en la distribució i maquetació del text l’afirmació que de
l’estudi d’un dels autors d’aquest treball es deduiria la presència de
monedes del segle iv a la muralla de Barcelona. En aquest sentit,
Járrega cita el mateix article al qual més vegades s’ha fet referència
en aquestes línies (Ravotto, «Datos para la…»), les galerades del
qual s’havien distribuït a diferents historiadors per tal de rebre’n
una opinió professional abans de la publicació definitiva. Agraint
a l’investigador la constructiva disponibilitat que va demostrar en
aquella ocasió, cal recordar, però, que en cap punt del mecanoscrit
s’havien esmentat troballes numismàtiques del segle iv dC en
relació amb la muralla.
96. Granados, «La muralla de…», pàg. 1616.
97. Hernández-Gasch, «The Castellum of…», pàg. 88-89.
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Proposta de cronologia
Al marge del rebuig de la datació al segle v
dC, la incertesa a l’hora de situar cronològicament la construcció de la muralla
tardana representava fins fa poc un notable límit, en el marc de l’estudi general, al
qual era forçós donar una solució.
La seva superació hauria de permetre
interpretar la reconstrucció arqueològica, avui en dia força detallada, dins
d’una perspectiva historiogràfica de
més ampli abast, enfocant, tal com s’ha
plantejat recentment, les implicacions de
la fortificació en la dinàmica de desenvolupament de la ciutat —i fins i tot la seva
significació a escala regional— al llarg de
tota l’època antiga.99
98. Per a la qual va ser imprescindible la col·laboració amb
Jordi Hernández-Gasch, director de l’excavació, al qual van
dirigits, una vegada més, els agraïments de qui escriu. Per a una
discussió detallada de la qüestió, vegeu Ravotto, «Datos para
la…», pàg. 268-269.
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Malgrat el fet que la comunitat científica encara no hagués assolit un acord
a propòsit de la datació de la muralla,
la quantitat de dades arqueològiques
recollides al llarg de decennis començava
a ser consistent i es tractava, per tant,
del moment propici per analitzar-les en
el seu conjunt. Una obra extensa com la
muralla, de fet, presenta una multitud
de solucions particulars al llarg de tot
el recorregut urbà, i l’atomització de les
intervencions arqueològiques no garanteix, per si sola, la solució al problema de
la datació de la muralla.
En canvi, les dades estratigràfiques
recollides, tant les procedents d’excavacions antigues, com les que l’arqueologia
urbana proporciona amb notable constància, han permès elaborar un model
estratigràfic al qual s’adapten totes les
situacions estudiades fins al moment i
en el qual les troballes de material moble
dibuixen, des del punt de vista cronològic, un quadre coherent.100
Segons aquest model, doncs, les dades
útils per a la datació de la muralla baiximperial s’obtenen de tres contextos diferents. Les més abundoses procedeixen de
l’amortització de les estructures adossades
a la muralla altimperial i de les anivellacions prèvies a la construcció de la nova
obra. Una mínima part dels materials
datats prové de les rases de fonamentació,
ja que aquestes últimes, tot i preveure, en
tots els casos, almenys una part d’encofrat perdut, a vegades inclouen també un
farciment parcial amb el mateix sediment
extret de l’anivellament. En aquests dos
casos, s’ha pogut comprovar que, a causa
dels grans moviments de terra que van
acompanyar la construcció de la cinta
mural, el material residual és llargament
predominant.
Per sobre de les anivellacions i del
farciment de les rases, s’ha documentat
puntualment un nivell d’ús compac-

te constituït per ceràmica esmicolada,
pedres petites i terra, com és el cas de
l’espai davant de les torres 36 i 37. En
aquest cas, però, atesa la tipologia del
paviment, existeix el risc de no poder diferenciar la composició original d’aquest
nivell de l’acumulació de material durant
la seva fase d’ús, i per tant, l’estrat no es
va considerar en el conjunt dels que eren
útils per establir un terminus post quem.
S’hauran d’esperar els resultats de l’excavació actualment en curs entre les torres
27 i 28 per obtenir una idea exhaustiva
de la naturalesa d’aquest nivell de circulació, que en aquest indret es va poder
documentar en extensió.101
Finalment, resulta de particular interès
el material escadusser que va quedar englobat en l’opus caementicium de l’interior
de la muralla durant la seva construcció.
L’estudi del material moble relacionat
amb aquesta estratigrafia va proporcionar un terminus post quem per a la nova
fortificació de Bàrcino comprès dintre de
l’últim terç del segle iii dC.
Els fòssils directors, constituïts per les
produccions de taula africanes, comprenen les últimes formes de la classe
ceràmica anomenada TSA A, datades en
el seu conjunt a partir de finals del segle ii
i durant tot el segle iii dC (Hayes 14 A,
Hayes 16 i Hayes 3 C, Hayes 9 B, variant
Lamb. 2 C, Hayes 14 B, Hayes 26/27,
Hayes 8 B, Hayes 17, Hayes 31), entre les
quals destaca la Hayes 15, la producció de
la qual se situa en la segona meitat de la
tercera centúria. Entre la classe anomenada TSA C es compten les formes Hayes
45 A i Hayes 50 A, datades entre l’inici del
segle iii i el primer quart del segle iv dC.
Un terminus post quem a partir de l’últim
terç del segle iii sembla confirmat per a les
troballes amfòriques Keay XIII i Keay VI i,
sobretot, per a una moneda de Claudi II
el Gòtic trobada l’any 1967 a l’interior de
la torre 33.102 D’altra banda, l’absència,

99. Riu-Barrera, «Barcelona entre els…», pàg. 114-122.
100. Ravotto, «Material ceràmic procedent…», pàg. 221-222;
Ravotto, «Datos para la…»; Ravotto, «La muralla
romana…», pàg. 142-152.

101. Ramos, «Muralla romana: Carrer…», pàg. 130;
Miró i Alaix, «La muralla romana…», pàg. 206.
102. Verrié et al., «Actividades arqueológicas del…», pàg. 773.
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entre la vaixella de taula, de la producció
africana TSA D indicaria un terminus ante
quem per a la construcció de la nova obra
al començament del segle iv dC.103
Resumint, tant les dades procedents
de l’estratigrafia implicada directament
en la construcció de la muralla com les
derivades de les reformes urbanístiques
necessàries per aixecar-la, ofereixen, en el
moment actual de la recerca, la confirmació arqueològica de la datació tradicional
entre finals del segle iii i començaments
del segle iv dC. Tot i que la seva construcció es va començar en l’últim terç del
segle iii, atès l’esforç considerable que
degué representar la realització d’una
estructura monumental i la transformació del paisatge al voltant de la ciutat, la
duració total de l’obra pot haver-se estès
per un nombre d’anys indeterminat.
Amb la correcció de la cronologia
de la muralla, Bàrcino s’insereix en el
gran nombre de ciutats hispàniques, la
majoria de les quals de grandària petita i
mitjana, que, entre la meitat del segle iii
i el començament del iv, es doten d’un
recinte emmurallat o reformen els que ja
existien. Aquest grup —format no només
pels exemples peninsulars sinó també per
recintes documentats en gran part de les
províncies occidentals— té en comú uns
quants aspectes d’ordre tècnic derivats de
l’adopció de noves tècniques poliorcètiques,104 així com la freqüent reutilització
de material constructiu105 i també, en
alguns casos, el fet que la construcció de
les noves muralles es duia a terme a costa

103. Per a un tractament més detallat de les classes i formes
ceràmiques que permeten datar la construcció de la muralla,
així com dels seus respectius contextos de procedència,
vegeu Ravotto, «Datos para la…», i Ravotto, «La muralla
romana…», pàg. 147-152.
104. Balil, Las murallas romanas…, pàg. 104-123;
Fernández Ochoa, La muralla romana…, pàg. 251.
105. Alberto Balil, «La defensa de Hispania en el Bajo
Imperio», Zephyrus, 11 (1960), pàg. 181; Carmen Fernández
Ochoa i Ángel Morillo, «Fortificaciones urbanas de época
bajoimperial en Hispania: Una aproximación crítica (segunda
parte)», Cuadernos de Prehistoria y Arqueología, 19 (1992),
pàg. 339; vegeu Ravotto, «La muralla romana…», pàg. 156-157
per a una llista actualitzada dels casos que van implicar
reutilització de material constructiu en àmbit hispànic.
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d’una transformació radical de l’urbanisme del seu voltant.106
Des de fa temps, la bibliografia científica avalua la possibilitat que aquest
emmurallament generalitzat (concentrat
en un període relativament breu, dut a
terme segons els que semblen poder-se
reconèixer com uns patrons comuns i, en
última anàlisi, mitjançant una impressionant inversió econòmica) podria interpretar-se millor en el marc d’un projecte
general impulsat pel centre de l’Imperi.
En aquest sentit, la construcció de les
muralles aurelianes a Roma hauria pogut
marcar unes directrius a les quals, potser
amb finalitats diferents segons cada
situació geopolítica regional, s’hauria
adaptat la resta de l’Imperi.107
Tot i que no sigui aquesta la seu idònia
per tractar el tema amb l’atenció que requereix, es pot esmentar que la historiografia
va proposar diferents marcs interpretatius per tal de contextualitzar aquesta
dinàmica de militarització: encara que
tradicionalment s’havia posat en relació
directa amb les incursions germàniques
de la segona meitat del segle iii,108 al
llarg de l’últim trentenni van prendre
forma altres hipòtesis, cap de les quals,
de moment, compta amb una acceptació

106. Carmen Fernández Ochoa et al., «Ciudades amuralladas
y annona militaris durante el Bajo Imperio en Hispania: Una
cuestión a debate», dins Javier Arce i Bertrand Goffaux (ed.),
Horrea d’Hispanie et de la Méditerranée romaine, 2011, pàg.
271. A vegades, per tal d’encerclar una àrea urbana limitada i
reduir la dispersió en la defensa, les ciutats van sofrir també una
reducció de l’espai intramurs. En el cas de Bàrcino, encara que,
reorganitzant radicalment el paisatge exterior, es va assistir a una
disminució de l’espai habitat, els límits de la ciutat augustals, ja
establerts per la primera muralla, eren suficientment reduïts per
assegurar-ne la defensa sense modificar-ne l’entramat urbà.
107. La historiografia ha proposat que l’emperador mateix
hagués emprès «una campanya general de fortificació de les
ciutats», pel fet que, arran de les seves reeixides intervencions
a les províncies danubianes, al nord d’Itàlia, a les províncies
orientals i a la Gàl·lia, havia pogut tenir una visió completa i
realista dels perills que amenaçaven Roma (Adam, «Murailles de
la…», pàg. 30).
108. Richmond, «Five Town-Walls in…», pàg. 98. Una recent i
exhaustiva contextualització del fenomen de l’emmurallament
a Hispània en relació amb la crisi del segle iii dC es troba a
Antonio Rodríguez Colmenero, «La muralla romana de Lugo.
Gran bastión defensivo en los confines del imperio: Análisis
de conjunto», dins Rodríguez Colmenero i Rodà (coord.),
Murallas de ciudades…, pàg. 220-227.
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unànime.109 La més recent, actualment
en curs de debat i a la recerca de confirmacions arqueològiques, vincula la
fortificació dels centres hispànics amb
la necessitat de protegir la xarxa viària i
marítima al llarg de la qual hauria circulat la recaptació d’una annona militaris
procedent de la província i dirigida a les
fronteres septentrionals, especialment
cap al limes germànic.110 No obstant això,
i sense voler entrar en el mèrit de les
objeccions que es van oposar a aquesta
hipòtesi,111 caldria avaluar, tal com fan els
mateixos autors, fins a quin punt les ciutats mediterrànies fortificades en aquest
període, tal com Gerunda i la mateixa
Bàrcino, participarien en aquesta estratègia militar.112
Resumint, la contextualització històrica de la muralla baiximperial de Bàrcino,
més enllà d’una interpretació genèrica
en el sentit d’una reacció militar a la crisi
del segle iii, queda pendent d’un estudi
aprofundit, que transcendeix els límits
d’aquesta comunicació. No obstant això,
les investigacions més recents ofereixen
dades rellevants per tal que el monument

109. Les obres sobre el fenomen de la fortificació urbana
baiximperial a Hispània formen, avui, un extens corpus,
la referència al qual, en aquesta comunicació, seria massa
dispersa. Unes vàlides síntesis crítiques es troben, per exemple, a
Fernández Ochoa i Morillo, «Fortificaciones urbanas de…»,
pàg. 344-346, Fernández Ochoa, La muralla romana…, pàg.
249-265, Fernández Ochoa et al., «Ciudades amuralladas
y…», pàg. 265-272. L’actualització més recent de la qüestió es
troba en les nombroses contribucions de les actes del congrés
internacional dedicat a les «Murallas de ciudades romanas en el
occidente del imperio», celebrat a Lugo l’any 2005 (Rodríguez
Colmenero i Rodà, (coord.), Murallas de ciudades…).
110. Fernández Ochoa, La muralla romana…, pàg. 257-259;
Fernández Ochoa et al., «Ciudades amuralladas y…», pàg.
265-286; Fernández Ochoa, «El recinto amurallado de Gijón.
Origen y permanencia hasta la edad media», dins Rodríguez
Colmenero, Rodà (coord.), Murallas de ciudades…, pàg. 408-409.
111. Fernández Ochoa et al., «Ciudades amuralladas y…»,
pàg. 292, nota 69.
112. Fernández Ochoa et al., «Ciudades amuralladas y…»,
pàg. 274. Sobre la fortificació de Gerunda, que constitueix
un paral·lel molt adequat per al cas de Bàrcino, amb la qual
comparteix la mateixa cronologia, vegeu Josep Maria Nolla i
Francisco Xavier nieto, «Acerca de la cronologia de la muralla
romana tardía de Gerunda: la terra sigillata clara de Casa
Pastors», Faventia 1/2 (1979), pàg. 263-283, i Josep Maria Nolla,
«Gerunda y la defensa de la Vía Augusta en la Antigüedad
tardía», dins Rodríguez Colmenero i Rodà (coord.), Murallas
de ciudades…, pàg. 633-650.
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barceloní aporti la seva contribució a
l’estudi d’una dinàmica general.
Una visió diacrònica de la fortificació
de Bàrcino
Les muralles mateixes
Les dues fases principals de l’evolució
del perímetre murallat de Bàrcino, una
d’època fundacional i l’altra que, sobre
la base de les dades disponibles fins ara,
sembla que tingui el seu terminus post
quem a l’últim terç del segle iii dC, constitueixen un marc de referència primari.
Tot i això, al voltant d’aquests eixos es
col·loquen una sèrie d’altres actuacions,
relacionades tant amb els murs mateixos
com amb les instal·lacions accessòries.
El manteniment i la reparació de les
muralles pròpiament dites, de fet, havia
de ser un procés constant durant tota la
seva vida útil. La façana exterior de la muralla altimperial, en el sector de la plaça
de la Catedral, per exemple, va rebre
reparacions en opus quadratum en una
època indeterminada.113 No obstant això,
l’estat de conservació de la primera muralla en el moment de construir la segona
havia de ser deficient, si s’ha interpretat
correctament l’evidència d’uns extensos
panys de mur altimperial, en diferents
indrets del circuit, reconstruïts amb la
tècnica de l’opus africanum.114
Pel que fa a l’evolució del conjunt
defensiu, queden encara punts per
resoldre. Fins i tot existeix la possibilitat
que la segona muralla preveiés un primer
projecte amb lleus diferències respecte al
que finalment es va adoptar. De moment,
aquesta és l’única interpretació que
ofereixen els investigadors en el cas de
la torre 76, on, englobat al seu interior,
es va poder documentar, a les cotes més
113. Puig i Rodà, Les muralles de…, pàg. 37-38.
114. Ravotto, «La muralla romana…», pàg. 152-154. La qüestió
de l’estat de conservació de la muralla altimperial ja havia estat
plantejada en funció de la interpretació de la documentació
d’una excavació antiga a la plaça dels Traginers (Puig i Rodà,
Les muralles de…, pàg. 52).
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baixes, la prossecució del mur exterior de
la muralla en opus quadratum.115
La porta sud-est, independentment
de la seva data d’edificació, sobre la qual
la recerca haurà d’insistir en el futur per
tal d’interpretar correctament les dades
que s’han presentat recentment,116 ofereix un exemple del procés d’evolució de
la fortificació força detallat. Després de la
construcció de la muralla baiximperial, la
intensitat d’ús queda reflectida en la sèrie
de repavimentacions successives del passadís de vianants. Aquest últim, després
de diverses ampliacions i transformacions,
es va convertir, entre finals del segle iv
i començaments del segle v dC, en un
àmbit tancat, possiblement destinat a
activitats pecuniàries relacionades amb
l’entrada de mercaderies per la porta.117
Les estructures accessòries negatives
Les intervencions arqueològiques van
proporcionar altres dades cronològiques
relatives als elements que, només hipotèticament, s’han interpretat com a accessoris a la fortificació principal.
Els historiadors que es van ocupar
de l’estudi de les muralles de Bàrcino
van plantejar, des dels anys quaranta
del segle xx, la possibilitat que les rieres
naturals que fluïen als costats nord-est i
sud-oest del turó sobre el qual s’assenta la
ciutat romana, conegudes respectivament
amb el noms de Merdançar i de Santa
Anna, haguessin desenvolupat un paper
actiu en la planificació urbanística. Entre
les funcions que poden haver complert,
s’han previst principalment la de facilitar
l’evacuació dels residus urbans118 i la seva
integració en el sistema defensiu.119
Una sèrie de grans retalls de planta
allargada, disposats amb una orientació
paral·lela al traçat de la muralla i docu-

115. Granados, «La torre de…», p. 434.
116. Sobre les problemàtiques de la datació de la porta de sudest, vegeu la nota 61.
117. Gea i Hernández-Gasch, Memòria conjunta de…, pàg. 112.
118. Puig i Rodà, Les muralles de…, pàg. 31;
Beltrán i Carreras, «Barcino», pàg. 245.
119. Puig i Rodà, Les muralles de…, pàg. 29-30.
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mentats al llarg del circuit, en opinió dels
arqueòlegs haurien estat vinculats amb
les rieres, bé perquè hi haurien desaiguat,
bé perquè n’haurien condicionat parcialment la llera mateixa.
El coneixement d’aquests elements,
als quals es va atribuir la funció, al
mateix temps, d’abocadors,120 de fossae
defensives,121 de canalització d’aigües
brutes122 i de drenatge de les aigües pluvials perquè els sediments no s’acumulessin contra la muralla,123 només es basa
sobre uns pocs exemples documentats de
manera parcial.
Els trams de l’hipotètic fossat es limiten
a l’exemple de la plaça de la Catedral, on
el 1989 es va documentar un gran retall
de planta allargada que s’estenia des de
l’entrada a la ciutat al llarg de la muralla;124
al del carrer d’Avinyó, on es van documentar dos retalls, a uns 35 metres de la
muralla, paral·lels entre ells i a la mateixa
muralla, interpretats pels arqueòlegs com
a fossae duplices;125 i al del carrer de la Palla,
on es va apreciar un únic retall, localitzat a
una distància de 45 metres de la muralla.126
Finalment, a la plaça de Ramon Berenguer
el Gran, s’havia deduït que la presència del
rierol que més tard es coneixeria com «riera de Sant Joan» hauria tingut en aquest
indret la funció de desguàs de residus i de
fossat.127 Un últim tram de fossat s’ha reconegut, de manera hipotètica, en uns condicionaments 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.128

120. Beltrán i Carreras, «Barcino», pàg. 243.
121. Puig i Rodà, Les muralles de…, pàg. 29-32.
122. Miró i Alaix, «La muralla romana…», 2014, pàg. 206.
123. Granados, «Estructura urbana de…», pàg. 168.
124. Blasco et al., «Avinguda de la…», pàg. 109-110;
Puig i Rodà, Les muralles de…, pàg. 31. Dimensions: 23 m
d’amplada per 6 m de fondària màxima.
125. Belmonte, «L’ocupació de…», pàg. 94-98. Dimensions:
6 m d’amplada per 1,5 m de fondària el fossat extern; l’intern fa
uns 2 m de fondària i una amplada desconeguda, superior als
4,5 m; estan separats entre ells per una distància de 4 m.
126. Hinojo, Memòria de la…, 2010, pàg. 83. Dimensions:
5,60 m d’amplada per 1,40 m de fondària.
127. Duran i Sanpere, «Vestigios de la…», pàg. 61-63.
128. Puig i Rodà, Les muralles de…, pàg. 32.
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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, de només 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 té una secció transversal
caracteritzada per una primera part, cap
a la muralla, amb un perfil esglaonat de
parets rectes i, a continuació, després
d’una pujada de cota, un pendent més
suau cap al sud-oest.129
Tot i que la recent revisió d’aquesta
excavació presenta documentació de
camp —malauradament fragmentària— així com les interpretacions i
impressions dels arqueòlegs que la van
executar, els retalls del pati d’en Llimona encara necessiten una interpretació
aprofundida.130
Resumint, es veu, doncs, que la morfologia dels diferents retalls varia en cada
cas documentat, i es tracta ara d’un únic
fossat arran de la muralla, ara d’un altre
de més allunyat, i també d’un exemple de
fossat doble; les fondàries i les dimensions
tampoc són les mateixes, i finalment,
en un únic cas, el fons del fossat sembla
estar dotat d’un petit canal en sentit longitudinal, la finalitat del qual hauria estat
vinculada a la neteja de manteniment
del fossat mateix.131 Aquestes discrepàncies determinen que una interpretació
de conjunt que permeti identificar un
eventual projecte unitari que hauria

129. Gea i Hernández-Gasch, Memòria conjunta de…, plànol 24.
130. Els arqueòlegs 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 podria estar relacionat
amb el primer recinte» (Gea i Hernández-Gasch, Memòria
conjunta de…, pàg. 82, referint-se literalment a observacions
dels arqueòlegs encarregats de les excavacions de l’època), i
per tant no preveuen la possibilitat d’una funció defensiva. No
obstant això, 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, almenys en un sector del qual es
disposa d’una secció, el seu marge es queda a uns quants metres
del vallum baiximperial (Gea i Hernández-Gasch, Memòria
conjunta de…, plànol 24).
131. Belmonte, «L’ocupació de…», pàg. 94.
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implementat els fossats com a sistema
defensiu, encara estigui lluny d’assolir-se.
En canvi, les modalitats i la cronologia
d’amortització d’aquests elements deixa
suposar que, entre els hipotètics usos que
se li van reconèixer, i que no necessàriament són excloents, el d’abocador de
residus hagi estat un dels principals.
Així doncs, els quatre suposats fossats
documentats arqueològicament, tots excavats directament en el terreny natural
al voltant del canvi d’era, segueixen una
evolució diferent:
• El retall en el sector del pati d’en
Llimona s’amortitza de manera sorprenentment ràpida entre el regnat d’August
i el de Tiberi, és a dir, durant els primers
cinquanta 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 dC,132 per efecte d’un pla urbanístic que preveia la construcció d’un
complex termal en aquest indret.
• El doble fossat del carrer d’Avinyó,
com s’ha vist, 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.133
• El fossat documentat al carrer de la
Palla s’amortitza, segons les paraules de
l’arqueòleg que va dirigir la intervenció,
«d’una forma progressiva des del segles iii-iv fins al v dC».134
• Els resultats de l’excavació del 1989 a
l’avinguda de la Catedral, 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 en
aquest sector s’hauria anat reblint durant
tot l’Imperi fins als segles v-vi dC.135
La qüestió dels fossats al voltant de
la ciutat romana, d’altra banda, sembla
encara més articulada del que es dedueix de les dades comentades fins ara.

132. Gea i Hernández-Gasch, Memòria conjunta de…,
pàg. 82-85, plànol 24.
133. Belmonte, «L’ocupació de…», pàg. 95-98.
134. Hinojo, Memòria de la…, pàg. 83-84.
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Els resultats preliminars de l’excavació
que s’està duent a terme al carrer del
Sotstinent Navarro, davant del tram de
muralla comprés entre les torres 27 i 28,
apuntarien al fet que un primitiu fossat
d’època augustal hauria estat reformat
en el moment de construir la muralla
baiximperial. El seu ús s’estendria fins al
segle vi dC.136
Les estructures accessòries positives
Pel que fa a les estructures positives, el
sistema defensiu altimperial, per la banda
interna de la ciutat, estava integrat per
una sèrie d’elements accessoris. Alguns,
com els cossos de guàrdia adossats a la
porta de nord-oest137 i l’escala d’accés
al pas de ronda localitzada al subsòl de
l’actual plaça del Rei, es van bastir de
manera gairebé simultània a la cortina.
Altres, en un segon moment. La pavimentació de l’intervallum, constituïda
per abocaments compactats de terra i
ceràmica esmicolada, per exemple semblaria remuntar a un moment successiu a
la construcció de la muralla. Encara amb
la precaució que cal usar en datar aquests
tipus de nivells, subjectes a freqüents
episodis de manteniment, existeixen un
parell de casos en funció dels quals es pot
proposar que la pavimentació d’aquest
vial perifèric s’hauria dut a terme al voltant de la meitat del segle i dC. La descripció de Duran i Sanpere dels rebaixos
anteriors a la Guerra Civil i la publicació
d’un bol de terra sigillata sud-gàl·lica
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»,138 configuraria
un terminus post quem per la primera

135. Blasco et al., «Avinguda de la…», pàg. 109. Alessandro
Ravotto, «Inventari del material moble procedent del
farciment del fossat romà de l’avinguda de la Catedral.
Algunes consideracions sobre els productes ceràmics», Anuari
d’Arqueologia i Patrimoni de Barcelona 2014. Institut de Cultura,
Ajuntament de Barcelona (2016), pàg. 302–312.
136. Miró i Alaix, «La muralla romana…», pàg. 206.
137. Granados, «Estudios de arqueología…», pàg. 171;
Puig i Rodà, Les muralles de…, pàg. 43.
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pavimentació només a partir de l’any 60
dC. A una cronologia semblant apunta
també una peça de terra sigillata itàlica
de forma Conspectus 20.4.3, que es data
a partir de l’any 40 dC, documentada
en l’excavació de l’intervallum dins de la
Pia Almoina.139
També posterior a la muralla és, amb
tota seguretat, un àmbit rectangular a
proximitat de l’escala d’accés al pas de
ronda, que possiblement s’ha d’interpretar com un ulterior cos de guàrdia.
Aquesta estructura es va datar al segle ii
dC i, possiblement, va estar en ús fins
a una època avançada.140 L’atribució a
l’àmbit defensiu es veu reforçada pel fet
que l’estructura presideix un tram d’intervallum que no va patir l’expansió de
l’edilícia privada documentada en sectors limítrofs, així com per les troballes
de peces de filiació militar efectuades
durant les excavacions.141
Aquest conjunt de dades delineen un
panorama en contínua transformació
durant tota l’etapa romana de Barcelona,
que, potser sense solució de continuïtat,
es dilueix fins a l’antiguitat tardana. És
difícil, en l’estat actual de la recerca, saber si la imatge i el concepte mateix de la
muralla al segle vi dC, força diferent dels
que tradicionalment s’associen amb les
dues fases més conegudes, és el producte
d’una lenta i constant transformació o
respon a un nou plantejament poliorcètic. Les dades arqueològiques, encara
escadusseres, indiquen que no hi ha
cap fossat, en aquesta època, que encara
estigui en ús, que s’inutilitza definitivament el passadís de la porta sud-est142 i
que s’elimina l’escala d’accés al pas de

138. Duran i Sanpere, «Vestigios de la…», fig. 35.
139. Josep Oriol Granados, Memòria de la intervenció
arqueològica a la Pia Almoina, (codi 328a/1993), Barcelona,
Centre de Documentació del Servei d’Arqueologia de Barcelona,
1993. El materials d’aquesta excavació s’han revisat a Ravotto,
La muralla de Barcino, pàg. 188.
140. Beltrán de Heredia, «Continuïtat i canvi…», fig. 12.
141. Julia Beltrán de Heredia, «Continuïtat i canvi en la
topografia urbana. Els testimonis arqueològics del quadrant
nord-est de la ciutat», dins Julia Beltrán de Heredia (ed.), De
Barcino a Barcinona (segles i-vii): Les restes arqueològiques de la
plaça del Rei de Barcelona, Barcelona, MHCB, 2001, pàg. 98.
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ronda.143 Així doncs, queden per aclarir
les modalitats d’ús d’una estructura que,
segons es dedueix de la reparació del
parapet entre les torres 61 i 62144 i de la
construcció d’un nou cos de guàrdia al
sector de la plaça del Rei,145 continuava
rebent el manteniment necessari per
complir, per uns quants segles encara, la
seva funció defensiva.
Conclusions
Després d’un segle de recerques arqueològiques a les muralles romanes de
Barcelona, la documentació recollida
continua oferint elements d’anàlisi que
permeten, d’aquesta manera, resoldre
alguns punts que havien quedat en
suspens i plantejar-ne d’altres que obren
noves línies d’investigació. En aquest
sentit, l’article que teniu a les mans ha
estat enfocat a aclarir la qüestió de la
cronologia de la muralla baiximperial,
resumint les proves arqueològiques en
funció de les quals es confirma la datació
tradicional de finals del segle iii dC,
que durant l’últim vintenni havia estat
posada en dubte.
La datació de la muralla mitjançant
els materials mobles era certament un

142.
143.
144.
145.

Gea i Hernández-Gasch, Memòria conjunta de…, pàg. 112.
Beltrán de Heredia, «Continuïtat i canvi…», pàg. 101.
Miró i Alaix, «Noves dades sobre…», pàg. 64.
Beltrán de Heredia, «Continuïtat i canvi…», pàg. 101.
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pas necessari, que proporciona uns
resultats sòlids des del punt de vista
qualitatiu i estadístic. Però també és el
reconeixement del valor que l’experiència professional de personatges com
Ian Archibald Richmond, Agustí Duran
i Sanpere, Josep de Calassanç Serra
i Ràfols i Alberto Balil van aportar a
l’estudi de la muralla de Bàrcino. La metodologia de les generacions anteriors,
producte d’un altre tipus de preparació
científica i, en un sentit més ampli, d’un
altre tipus de cultura, almenys pel que
fa al monument barceloní es va revelar
absolutament vàlida.
D’altra banda, si la construcció de
les dues muralles urbanes, cadascuna
exigida per diferents contingències
històriques i proveïda d’una significació
pròpia, correspon a dos moments ben
diferenciats, en aquesta contribució s’ha
insistit també sobre l’evolució constant,
encara que menys aparent, del perímetre murallat al llarg de les èpoques.
L’estudi detallat d’aquestes transformacions, que pot constituir un nou repte
per als investigadors, hauria de permetre llegir millor la història d’una ciutat
que durant mil·lennis va viure, i encara
està vivint, en simbiosi amb el seu monument més destacat.
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La muralla romana i
comtal, entre les fonts
arqueològiques
i les documentals

La muralla romana y
condal, entre las fuentes
arqueológicas
y las documentales

The Roman and
mediaeval wall, between
archaeological and
documentary sources

El coneixement històric sobre
la muralla romano-comtal de
Barcelona ha de tenir en compte
tant les dades que es desprenen
de l’anàlisi de l’element mateix
com el màxim d’informació històrica possible que pugui servir
per entendre la seva evolució.
En definitiva, la síntesi de les
fonts arqueològiques i les fonts
documentals.
L’interès per la muralla romana
de Barcelona és historiogràficament molt recent, ja que es remunta a les primeres dècades del
segle xix. El seu redescobriment
físic anava especialment lligat a
processos d’enderroc (com el cas
d’una part del portal del Regomir,
o l’antic Palau Reial Menor). En
els darrers anys, la realització de
diferents estudis històrico-arquitectònics de finques adossades a
la muralla ha permès avançar en
el coneixement material i documental de l’antiga muralla. En
aquest article es fa un repàs tant
del coneixement historiogràfic
com de les aportacions efectuades per aquests darrers treballs
de recerca.

El conocimiento histórico sobre
la muralla romano-condal de
Barcelona debe tener en cuenta tanto los datos que se desprenden del análisis del propio
elemento como el máximo de
información histórica posible que
pueda servir para entender su
evolución. En definitiva, la síntesis de las fuentes arqueológicas
y las fuentes documentales.
El interés por la muralla romana
de Barcelona es historiográficamente muy reciente, ya que se
remonta a las primeras décadas
del siglo xix. Su redescubrimiento físico estaba especialmente
ligado a procesos de demolición
(como el caso de una parte del
portal del Regomir o el antiguo
Palacio Real Menor). En los
últimos años, la realización de
diferentes estudios históricoarquitectónicos de fincas adosadas a la muralla ha permitido
avanzar en el conocimiento material y documental de la antigua
muralla. En el presente artículo
se hace un repaso tanto del conocimiento historiográfico como
de las aportaciones efectuadas
por estos últimos trabajos de
investigación.

Historical knowledge of Barcelona’s Roman and mediaeval walls
must take into account both the
data resulting from analysis of
the structure itself and as much
historical information as possible
that might serve to understand
how it developed. In short, a synthesis of archaeological sources
and documentary sources.
Interest in Barcelona’s Roman
walls is very recent in historiographical terms, only going back
to the first decades of the 19th
century. Their physical rediscovery was closely linked to demolition processes (as in the case of
part of the Regomir gate, or the
former Palau Reial Menor). In recent years, several historical/architectural studies of properties
built onto the wall have increased
material and documentary
knowledge of the ancient wall.
This paper reviews both the state
of historical knowledge and the
contributions made by the most
recent research work.

Francesc Caballé i Reinald Gonzàlez
Veclus

Francesc Caballé y Reinald Gonzàlez
Veclus

Francesc Caballé and Reinald Gonzàlez
Veclus
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La muralla romana i comtal,
entre les fonts arqueològiques
i les documentals
Francesc Caballé i Reinald Gonzàlez

Presentació
La recerca sobre la fesomia i les característiques constructives de la muralla
romana de Barcelona és, en termes
historiogràfics, relativament recent.
Efectivament, si hem de fer cas de les
primeres aproximacions en forma de
dibuixos, textos o fins i tot restitucions,
relacionats amb el seu traçat o la seva
definició edilícia, notarem que aquests
treballs no reculen en el temps més enllà
d’un període que podríem situar cap a
la segona meitat del segle xix. En certa
manera, és sorprenent aquest singular
recorregut historiogràfic, sobretot si
atenem tant a la importància estructural
de la muralla —és probablement una de
les construccions més grans del centre
històric— com a la seva monumentalitat, estat de conservació i, sobretot, pes
històric i patrimonial. No va ser debades
que proporcionés la cinta defensiva dins
de la qual es bastí la Bàrcino fundacional
(10-5 aC), la que protegí la capital del
visigot Ataülf i Gal·la Placídia (c. 415) o
la que patí, entre altres, el setge dels carolingis (801) o l’escomesa d’Almansor
(985). De fet, el seu valor estratègic
(i poliorcètic) es mantingué pràcticament fins a la segona meitat del segle
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xiii, quan la ciutat es dotà d’un nou
recinte emmurallat que s’amplià un
segle més tard (segle xiv) i adoptà ja una
forma que s’aproxima a la del que avui
dia entenem que és el seu centre històric.
La muralla romana, doncs, va fer néixer
la ciutat de Barcelona, i en certa manera podríem dir que l’ha acompanyat al
llarg del temps, tot participant en la seva
història com un agent actiu.
Amb tot, el valor patrimonial
d’aquesta construcció no se circumscriu
en exclusiva a l’àmbit barceloní, sinó
que supera aquest marc per esdevenir
un element de referència clau pel que fa
a la formació i organització territorials
històriques del nord-est de la península
Ibèrica. Certament, la muralla romana
de Barcelona va íntimament lligada al
procés de consolidació d’una certa identitat geopolítica, un procés que es palesa,
sense anar més lluny, en la seva evolució estructural com a perímetre mural
defensiu —que analitzarem de manera
resumida tot seguit—, i que es manifesta
alhora en l’increment progressiu del pes
polític i històric de la ciutat respecte del
seu entorn geogràfic.
El text que es desenvoluparà a continuació vol fer llum sobre algunes de les
dades i informacions de caràcter docu-
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mental i material que s’han recollit al llarg
dels últims vint-i-cinc anys en el marc
dels nombrosos estudis realitzats sobre la
muralla romano-comtal de Barcelona.
Breu emmarcament
Les vicissituds de la muralla barcelonina
són força singulars, i tanmateix encara
avui dia se’ns mostren amb importants
llacunes d’informació que les diferents
recerques històriques no han solucionat
d’una manera definitiva. Així, tot i que
la presència romana a l’entorn del pla de
Barcelona ens és coneguda pràcticament
des de l’època republicana, els orígens de
la ciutat sembla que es podrien emmarcar
en unes dates més avançades en el temps.
Actualment se situa aquest naixement
cap als inicis del període que coneixem
com l’alt Imperi, en els anys de govern
de l’emperador August, i sembla que està
relacionat amb la finalització de les seves
campanyes militars al nord de la península Ibèrica (les guerres càntabres, 29-19
aC) i la necessitat de dotar de terres els
soldats veterans d’aquelles campanyes.
Probablement aquesta fundació va
anar lligada a la política d’organització
del territori al nord de Tàrraco (Colonia Iulia Urbs Triunphalis Tarraco), la
capital de la província. Per tant, podríem
parlar d’uns orígens clarament institucionals, associats tècnicament a l’activitat
constructora de les legions romanes i
especialment vinculats a la consolidació
de les rutes comercials cap a l’interior del
territori des de la costa i al sud dels Pirineus. El nom oficial mateix, Colonia Iulia
Augusta Faventia Paterna Barcino, ja la
identifica com una ciutat romana, i els
seus habitants tenien els mateixos drets
que qualsevol ciutadà romà de l’Imperi.
Aquesta naixença que podríem qualificar d’administrativa o institucional
s’evidencia en part per les dimensions
reduïdes d’aquella Bàrcino fundacional,
que tan sols ocupava unes deu hectàrees: unes proporcions força minses si les
comparem amb les d’altres fundacions
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de l’època d’August, com Saragossa (Colonia Caesar Augusta, c. 14 aC) o Mèrida
(Emerita Augusta, c. 25 aC).
La Bàrcino altimperial es va construir al voltant d’un dels turons del pla
(conegut en època medieval com el mont
Tàber) i es va envoltar d’unes muralles
de les quals sabem que tenien torres i
portes. Actualment també en coneixem
alguna de les característiques arquitectòniques, per bé que les transformacions
posteriors del perímetre defensiu —com
veurem tot seguit— ens amaguen en
certa manera alguna de les seves especificitats constructives. En aquest sentit, els
treballs de recerca recents realitzats dins
l’actual finca número 5 de la baixada de
Viladecols —que no s’inclouen en aquest
document pel fet que encara estan en
fase d’estudi— han proporcionat nous
indicis sobre l’elevació d’aquesta muralla primigènia posant en evidència
la fesomia del seu coronament i la seva
estereotomia constructiva, definida per
unes filades de carreus escairats en forma
de cuny o tascó.
La muralla fundacional delimitava
una petita ciutat de pla octogonal amb
portes obertes en la línia dels seus eixos
geogràfics. Es tractava d’una planta de
forma certament singular, sobretot si
tenim en compte que, a priori, era una
fundació ex novo que, en conseqüència,
no s’havia d’adaptar a cap traça d’edificació anterior. Sovint s’ha interpretat aquesta fesomia d’octògon com el
resultat de l’adaptació de les muralles a la
topografia del turó: el ja esmentat mont
Tàber. En aquest sentit, la proximitat de
rieres de cabals importants també podria
haver propiciat la definició d’un projecte
amb els angles aixamfranats. Amb tot,
l’existència de pendents considerables en
el terreny entre el centre i els extrems del
turó podria afegir més arguments a l’explicació de la singular fesomia de planta
de la Bàrcino fundacional. D’aquesta
manera les muralles, a més de la seva
funció estrictament defensiva, podrien
haver acomplert una altra tasca urbanística cabdal: la d’actuar com a mur
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de contenció dels terrenys i facilitar una
certa correcció dels desnivells per tal de
fer més senzilla la circulació per l’interior
del recinte.
La ciutat mantingué aquestes modestes dimensions i el seu recinte emmurallat fundacional fins que les transformacions socials i geopolítiques del
període que coneixem com a baix Imperi
l’afectaren d’una manera notable, i fins
i tot podríem dir transcendental. Així,
el vell perímetre defensiu de l’època
d’August es reforçà amb un nou circuit
emmurallat molt potent que en doblà la
secció (d’uns 2 metres es passà a uns 4),
en remuntà l’alçària (els aproximadament 7 metres originals es transformaren en 9) i finalment el dotà d’un nou
perímetre compost per fins a setanta-sis
torres d’uns 18 metres d’alçària. Amb tot,
aquest important reforç no portà afegit
un increment significatiu de les dimensions de la ciutat. Efectivament, més enllà de la construcció d’un sortint d’unes
0,4 hectàrees a la seva banda més meridional (a tocar de la porta del Regomir), la
nova muralla va mantenir el mateix pla
octogonal del projecte original.
És interessant aquesta continuïtat històrica de les dimensions de la muralla de
la Bàrcino baiximperial, atès que podria
ser interpretada com una certa prova de
la reducció del nombre d’habitants de la
colònia. De fet, aquesta dada, junt amb la
reutilització de materials petris procedents de construccions dels extramurs de
la ciutat, va portar molts autors a emmarcar cronològicament l’aixecament del
nou perímetre defensiu dins del període
que coneixem com la crisi del segle iii.
Amb tot, diferents recerques i estudis
recents han avançat aquesta datació en el
temps i han situat l’edificació de la nova
muralla baiximperial dins de la primera meitat del segle iv, en el marc de les
actuacions imperials per reorganitzar la
defensa dels limes i de les rutes comercials
i viàries de l’occident de l’Imperi.
Es tractava d’una construcció d’un
valor poliorcètic realment important
—podríem dir que era gairebé una plaça
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forta—, cosa que facilitava òbviament
la defensa de la ciutat, però que també
implicava un ascendent significatiu —en
forma de control directe— respecte del
seu territori immediat. En definitiva,
les muralles del segle iv atribuïren a la
Bàrcino baiximperial un nou paper en
la geopolítica del nord-est de la península Ibèrica, i la posicionaren alhora
com un punt certament estratègic entre
els Pirineus i Tàrraco, la vella capital
de la província que no s’emmurallà de
nou en època del baix Imperi. Es pot
adduir, com a prova d’aquest increment
progressiu de pes en l’escenari geopolític de l’època, el fet que anys més tard
—i encara que per un període curt de
temps— Ataülf hi establís la capitalitat
dels visigots a la Península (415), un fet
absolutament impensable sense el «suport» que es derivava de l’existència del
nou circuit de muralles del segle iv.
Progressivament, doncs, Bàrcino adquiria un cert valor de capitalitat, i el seu
perímetre defensiu esdevenia una referència en el marc de les lluites territorials
a la fi de l’època romana. Així, la ciutat
fou presa pels musulmans l’any 718 com
a resultat del procés d’expansió del califat
de Còrdova cap al nord, i «reconquerida» —amb setge inclòs— pels carolingis
l’any 801. D’aquest període tenim poques
informacions sobre les possibles obres
de reforma o arranjaments de la muralla,
per bé que se n’hi devien fer, especialment per adaptar-la a l’evolució lògica
de la defensa davant de les tècniques de
setge i les màquines d’assalt del moment.
Recordem, en aquest sentit, que l’entrada
en l’òrbita de l’Imperi carolingi convertia
Barcelona en l’última ciutat franca del
nord-est peninsular, i alhora la transformava en la seu del que amb el temps
esdevindria el llinatge comtal hegemònic
al sud-est dels Pirineus entre els segles ix
i xii: la casa de Barcelona. La seqüència
històrica es va fent de mica en mica més
precisa: més setges i una política de clara
expansió territorial cap al sud, que en
definitiva van traçant un camí, com ja
hem dit, cap a la capitalitat, una travessa
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que hauria estat impossible sense l’ajut
del vell recinte emmurallat romà.
La ciutat va viure al recer de les
muralles romanes fins a la fi del segle xii,
moment en què, segons les notícies històriques de què disposem (vegeu l’apartat
relatiu al carrer de Lledó, 7), les seves
estructures es van anar ocupant progressivament —especialment les seves
torres— i es van transformar en edificacions d’un marcat caràcter residencial,
especialment per a famílies provinents de
la ja consolidada oligarquia local barcelonina. Aquest canvi d’ús —de defensiu
a residencial— no fou coincident ni en
el temps ni en l’espai, sinó que es féu
palès com el resultat del creixement de
la Barcelona romànica, que s’estengué
urbanísticament pel pla fins a ocupar
amb noves edificacions els vorals dels
antics camins romans i creà també noves
vies. Aquesta nova configuració urbana,
aquest —podríem dir— augment de la
ciutat, portà inevitablement a la construcció d’un nou recinte emmurallat cap
a la segona meitat del segle xiii, un nova
estructura que marcà definitivament la fi
del valor defensiu i poliorcètic de la vella
muralla del segle iv.
Malgrat la pèrdua de funcionalitat
militar, a partir de la segona meitat del
segle xiii la muralla romana barcelonina esdevingué un element de referència
importantíssim quant a l’organització
parcel·lària i urbanística del nucli històric de la ciutat. Són diversos els aspectes
que condicionen aquest nou protagonisme del vell perímetre mural: d’una
banda, l’evolució de la seva propietat,
que anava passant progressivament de
mans institucionals a mans privades; de
l’altra, el seu gran volum construït, la
seva massa arquitectònica, que en facilitava la transformació en un límit clar de
propietat parcel·lària. La vella muralla
s’anava convertint en la gran construcció que ordenava i condicionava l’ocupació de terreny al seu voltant, ja que
influïa tant en la forma, les dimensions i
el projecte de les cases, com en el traçat
i la connexió dels nous carrers. D’aquesta

70

empremta sobre la ciutat medieval n’és
una bona mostra la continuïtat d’ús de
les antigues portes d’accés a la ciutat,
però també l’obertura de nous vials que
connectaven el centre amb el pla, les
conegudes com a «baixades», les més
antigues de les quals caldria situar cap a
la segona meitat del segle xiii.
Convindria que ens deturéssim
un moment en aquesta funcionalitat
urbana, en aquest nou paper que acabarà desenvolupant la muralla, ja que
ens dóna pistes sobre la manera com
ha arribat fins als nostres dies —de fet,
ens aclareix en bona mesura el seu estat
de conservació actual—. Efectivament,
la pervivència de panys de mur i torres
està íntimament lligada a l’evolució en
el temps del concepte residencial dels
habitatges urbans, però també al desenvolupament de les tècniques constructives en els seus vessants tant d’edificació
com d’enderroc. Així, veiem que fins a
l’època moderna l’estructura mantingué
pràcticament la seva integritat arquitectònica, amb unes lleugeres modificacions
en la seva fesomia i estat de conservació.
Aquestes transformacions sovint van
anar associades a processos de recreixement i d’obertura de passos interiors
derivats de l’adaptació dels edificis que
s’hi van anar adossant i sobreposant. Es
tractava de cases d’un clar projecte medieval (segles xiii, xiv i xv), per bé que
en el cas barceloní podríem fer perviure
aquest model fins a pràcticament tota
la primera meitat del segle xvi. D’altra
banda, i a diferència del que succeeix actualment, en aquella època una proposta
d’enderroc que afectés una construcció
tan massiva arquitectònicament com la
muralla romana era poc viable des del
punt de vista econòmic i tècnic, fet que
justificava la necessitat lògica de reutilitzar-ne les estructures.
A partir de la segona meitat del segle xvi
i al llarg del segle xvii, però especialment en el decurs del segle xviii, es va
anar intervenint progressivament en la
muralla, sobretot a través de l’aterrament
dels pisos superiors de les torres. També
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tenim notícies i informacions materials
que ens indiquen l’existència d’importants actuacions d’enderroc referides a la
base o cos inferior de la muralla, per bé
que sovint són unes obres encara puntuals, relacionades amb les modificacions
significatives que l’edilícia barroca i tardobarroca anava introduint en l’arquitectura domèstica barcelonina.
Malgrat les actuacions del segle xviii,
no va ser fins a la primera meitat del
segle xix que els enderrocs de la muralla romana es van generalitzar. Hi ha
diversos factors que incidiren en aquest
procés, d’altra banda força relacionat
amb l’ideari de certs moviments socials,
professionals i polítics barcelonins de
l’època, especialment a partir de la fi
de la Guerra del Francès i fins als anys
seixanta. Caldria destacar, en primer
lloc, el desenvolupament dels primers
projectes urbanístics en el sentit modern
del terme: l’enderroc del Palau Reial
Menor i la nova urbanització del carrer
de Milans, o l’enderroc del convent de
l’Ensenyança i l’aixecament de la plaça
Reial serien alguns exemples d’aquest
tipus d’afectacions, diguem-ne «institucionals», sobre amplis sectors de la
muralla romana. Amb tot, l’activitat
privada va ser la responsable, encara que
va actuar d’una manera més pausada, de
la desaparició de pràcticament tots els
pisos superiors de les torres i, el que és
més important, d’actuacions d’enderroc
sobre el primer nivell de la muralla —el
més fort constructivament parlant— que
van propiciar, de fet, la seva total desaparició en l’alçat. Existeixen nombroses
notícies dins la documentació particular
d’alguna d’aquestes finques sobre l’abast
d’aquests enderrocs, alguns dels quals tan
curiosos com l’ús d’explosius per facilitar
el desmuntatge dels paraments i massissats romans.
Aquest procés de desaparició no va
ser coincident ni en les localitzacions ni
en el temps, però, si deixem de banda els
entorns dels edificis d’origen institucional
—com el Palau Reial, la Pia Almoina o la
Casa de l’Ardiaca, amb una dinàmica ur-
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banística i cronoestructural dissemblant
a la d’un edifici privat—, aquest procés
és el responsable de la pèrdua d’una bona
part de l’alçat de la muralla en el seu costat més occidental i meridional.
Proves físiques, fonts arqueològiques i
documentació d’arxiu
Encara que a vegades se n’ha perdut la
memòria històrica, els processos de desaparició de panys de la muralla romanocomtal durant els darrers dos-cents anys
van deixar rastres documentals importants. Òbviament, per a aquells coetanis
que ho van viure, «la muralla antiga» o
«els torreons» —que són els noms més
comuns que es donaven als vestigis de la
muralla romana i les seves torres— no
eren res més que una prova física, la contundència de la qual afectava l’evolució
urbanística del seu entorn. El coneixement erudit de la muralla i les aportacions
historiogràfiques sobre la seva romanitat
són molt tardanes —no van arribar fins al
1854 gràcies a l’obra d’Andreu Avel·lí Pi i
Arimon—. Fins llavors va prevaler la tradició més mitològica de la fundació cartaginesa de la ciutat, i per extensió l’origen
púnic de la seva fortificació i del «temple
d’Hèrcules». Fou precisament l’interès pel
temple el que va dur la Junta de Comerç
a realitzar els primers treballs sistemàtics
de documentació, que va encarregar a
Antoni Cellers el 1834. La mort de Cellers
el 1835 no va aturar les recerques, que van
continuar Josep Oriol i Bernadet i Josep
Mestres. Arran dels treballs de Bernadet
i Mestres va sorgir la primera hipòtesi
sobre el traçat d’aquesta fortificació, en
un treball en què encara es dubtava entre
la nomenclatura de «muralla romana» o
«muralla cartaginesa» (1836). En alguns
punts, la realització d’aquest plànol
responia a la comprovació, el seguiment
i la identificació d’aquelles restes encara
existents a l’interior de les cases que s’havien anat adossant al perímetre mural des
del segle xii. Cal recordar, per exemple,
que el mateix Josep Mestres va ser l’autor
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Projecte d’enderroc
de l’arc del Regomir
i nova alineació del
carrer (1861), en què es
pot veure el massís de
la torre de la muralla
i la seva situació
exacta, posteriorment
no recollida en les
hipòtesis de restitució
de la muralla
realitzades durant bona
part del segle xx.
Font: AMCB
(Arxiu Municipal
Contemporani de
Barcelona).

d’un plànol molt detallat aixecat pocs
anys abans (1832) en què es dibuixava tot
el tram de la muralla que es trobava dins
l’antic Palau Reial Menor i que fou enderrocat posteriorment, a mitjan segle xix.
Per tant, la hipòtesi del traçat de Bernadet
i Mestres —que Pi i Arimon va adequar
i va ajudar a difondre— incloïa elements
que encara eren una realitat construïda. Es
fa difícil explicar com es va perdre la pista
documental d’alguns d’aquests vestigis, fet
que va provocar reinterpretacions arqueològiques que ja no tenien com a base la
certesa de les proves físiques.
El cas paradigmàtic d’aquesta pèrdua
de coneixement de parts de la muralla
enderrocades al segle xix el tenim en
el complex de la porta del Regomir, i
en concret en la seva torre occidental.
Ignorant les primeres propostes basades
en el coneixement empíric d’una realitat
construïda, les hipòtesis de restitució
del traçat de la muralla romana realitzades al llarg del segle xx —des de les
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de Duran i Sanpere, el 1944 i 1945, les
de Balil, el 1961, les de Serra i Ràfols, el
1967, o les de Pallarès, el 1975, fins a les
que va fer el mateix Servei d’Arqueologia
fins a finals de la dècada del 1990— no
dibuixaven, o ho feien situant-la incorrectament, una torre que no s’havia
enderrocat fins al 1861. I per tenir un
coneixement exacte de la seva forma i
situació no calia redescobrir-la parcialment a l’interior de l’immoble número 6
del carrer del Regomir, ja que es trobava
perfectament dibuixada al plànol aixecat
per Miquel Garriga i Roca, previ a l’enderroc del 1861.
Noves dades i aportacions
al coneixement de la muralla romana
a partir dels estudis
històrico-arquitectònics
Les recerques sistemàtiques amb documentació arxivística, treball de camp i
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excavacions arqueològiques permeten
avançar en el coneixement físic de les
muralles i aprofundir en els complexos
processos de la seva evolució històrica.
Presentem aquí alguns dels resultats
obtinguts en estudis realitzats durant els
darrers anys, seguint una metodologia
que combina les fonts arqueològiques
i les documentals. Convé destacar que,
a banda de campanyes sistemàtiques
de documentació promogudes des de
l’Administració —com ara l’endegada al
sector del carrer del Sotstinent Navarro
i la que es preveu realitzar en el futur a
l’àrea dels carrers de la Palla, dels Banys
Nous i d’Avinyó, segons el Pla Bàrcino
del Servei d’Arqueologia de Barcelona—,
una bona part dels resultats s’han obtingut gràcies a treballs realitzats en finques
privades que presentaven projectes de
rehabilitació. Es tracta, doncs, de recerques aleatòries que no responen a cap
planificació, però que tot i això aporten
informació molt valuosa per completar
el coneixement històric de la muralla.

Baixada de Viladecols, 3, plaça dels
Traginers, 3
La recerca històrico-arquitectònica sobre
aquesta finca1 es va dur a terme l’any
2004 i va sorgir del projecte de rehabilitació parcial de l’edifici. El principal interès
que mostrava la propietat era el fet que
«cavalcava» sobre la muralla i tenia front
—amb una diferència de cota notable— a
la baixada de Viladecols (cap a l’interior del recinte romà) i a la plaça dels
Traginers (exterior). El treball de camp
realitzat va servir per documentar —com
semblava evident— que el pany de muralla que travessava la finca havia estat completament arrasat en nivell de la planta.
Aquesta demolició degué produir-se a
finals de segle xviii (cap al 1797), data en
la qual s’han documentat les obres que
van realitzar-hi els propietaris de l’immoble i que s’adiuen amb les façanes esgrafiades existents. L’aterrament d’aquest pany
de muralla va significar que la secció de la
muralla restés com a límit meridional de

Perspectiva amb la
restitució dels trams de
muralla documentats
i desapareguts a la
zona de la plaça dels
Traginers. Observeu
que al número 3
de la baixada de
Viladecols només s’ha
conservat una part
del mur lateral d’una
torre i la secció de la
muralla, completament
enderrocada en aquesta
parcel·la. Dibuix:
Veclus.

1. Francesc Caballé i Reinald Gonzàlez, Estudi històricoarquitectònic de la finca número 3 de la baixada de Viladecols
i número 3 de la plaça dels Traginers de Barcelona, Veclus, SL,
febrer 2004 [inèdit].
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Planta de la finca
número 11 del carrer
d’Ataülf, amb projecció
de la muralla romana.
En vermell s’indica
l’angle localitzat,
en què s’ha pogut
observar tant el
parament exterior com
la cara interna de l’opus
quadratum.

la finca amb la finca contigua dels números 1-2 de la plaça dels Traginers. Aquesta
secció s’observa també a la mitgera septentrional. En aquest cas, però, l’element
més interessant descobert no és la secció
en ella mateixa, sinó les restes que queden
de la cara més meridional de la torre de la
muralla que feia de límit de la propietat.
A la planta baixa es poden contemplar les
fileres d’opus quadratum, mentre que els
repicats de les parets dels pisos superiors
van posar al descobert, encara que molt
malmeses, restes de les finestres de la torre. Curiosament, d’aquesta torre només
se n’ha conservat aquest full de mitgera.
La resta va desaparèixer el 1871, quan el
propietari de la finca número 1 de la baixada de Viladecols va fer servir explosius
—com està documentat— per eliminar la
muralla i la torre existents a l’interior de
la seva finca. A vegades la documentació
també serveix per fixar definitivament els
trams de muralla desapareguts.
74

Carrer d’Ataülf, 11
La recerca sobre l’evolució històricoconstructiva de la finca número 11 del
carrer d’Ataülf 2 també s’originà a partir
de l’encàrrec d’un promotor privat que
va presentar un projecte de reforma
de l’edifici l’any 2007. En aquest cas,
la finca ocupa una part del traçat de la
muralla i una torre del castellum, en una
àrea on hi ha pocs vestigis conservats.
Pensem, per exemple, que l’obertura
del carrer d’Ataülf —el nom històric
del qual és «baixada dels Lleons»— es
va aconseguir eliminant el gruix de
muralla, com succeïa amb les diferents
«baixades» que s’havien obert en altres
punts (Viladecols, Caçador, Llibreteria,
Sant Miquel o Santa Eulàlia). L’edifici
2. Francesc Caballé i Reinald Gonzàlez, Estudi històricoarquitectònic de la finca del carrer d’Ataülf, número 11, de
Barcelona, Veclus, SL, 2007 [inèdit].
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Dins la finca del
número 11 del
carrer d’Ataülf es va
buidar, en una data
indeterminada, el
reblert interior de
la muralla. A la cara
interna es veuen grans
carreus repicats, en
què s’elimina el que es
considera la trava de
l’opus quadratum amb
el gruix de la muralla.

actual és fruit d’una reedificació duta
a terme segons un projecte de Josep
Buixareu de l’any 1859, definit després
de l’enderroc de l’arc de la baixada dels
Lleons i la rectificació de la línia del
carrer. Es tracta d’una operació quasi
coetània de la que hem vist respecte de
l’arc i la torre del Regomir.

Tant el treball de camp com la documentació arxivística que s’han dut a
terme en relació amb aquesta finca van
aconseguir aportar força notícies sobre
el traçat i la forma física de la muralla.
Quant a la documentació d’arxiu, destaca
la localització, a l’Arxiu Històric de
Protocols, d’un plànol de la planta baixa
i planta pis de la finca datat el 1772. En
aquella època, la propietat s’estenia a
banda i banda de la porta de la baixada
dels Lleons i n’ocupava l’arc superior. La
simple observació del plànol permet fixar
la forma i situació d’una de les torres
frontals del castellum, que les hipòtesis de
restitució del segle xx havien convertit en
quadrada, tot i que no apareixia així als
primers dibuixos de Bernadet i Mestres
del 1836. Si seguim la línia del traçat de la
muralla, el plànol del 1772 ens dóna com
a desaparegut tot el llenç, ja que a la planta baixa l’indret per on hauria de passar
està ocupat per una gran estança. Observem, però, la presència d’un mur que

Planta aixecada el 1772
amb la superposició
de l’actual finca
d’Ataülf, 11. A banda
de la fesomia de la
torre situada a l’altra
banda del carrer, es
pot observar que el
gruix de la muralla
ja havia desaparegut.
Font: AHPB (Arxiu
Històric de Protocols
de Barcelona). Foto:
Pep Parer.
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podria estar alineat amb la cara exterior
de la muralla i que a la planta actual ja
ha desaparegut, excepte en un petit espai
(indicat amb un cercle en el plànol adjunt). El treball de camp es va centrar en
aquest petit espai i va poder documentar
la cara externa de l’angle entre la muralla
i la torre següent, així com també, encara
més interessant, la cara interior del full de
l’opus quadratum de la muralla, és a dir, el
full que es troba a l’interior del reblert de
la muralla que ja havia estat enderrocada.
El descobriment d’aquesta cara interna
del mur ha permès constatar la disposició
isòdoma de les pedres, on alguns dels elements de l’aparell estan treballats —en el
que seria la seva cara interior, la que mai
seria vista— amb una protuberància o
angle orientat cap al reblert o farciment.
En la restitució plantejada d’aquest
pany de muralla, tenint en compte tant
la forma de la torre més occidental com
la de la parcel·lació més oriental, es va
optar per considerar que les dues torres
eren semiesfèriques.

referències a l’antic torreón i es palesaven
les dificultats en la superposició de les
propietats que es trobaven sobre l’espai
entre torres, construïdes a partir d’arcs
bastits d’una torre a l’altra.3
L’estudi sistemàtic per intentar localitzar els possibles vestigis de la fortificació que podrien conservar-se a l’interior
d’aquesta illa i determinar-ne l’estat de
conservació s’havia produït anys abans,
el 2003. En aquella data, Foment de
Ciutat Vella va finançar un ambiciós
estudi gràcies al qual, partint del treball
de camp i del buidatge documental, es va
fer una hipòtesi de restitució del traçat
de la muralla, amb la novetat que s’hi
feien constar els trossos conservats i els
documentats, els que possiblement encara podien conservar-se i els que s’havien
perdut en enderrocs històrics. El resultat
final es va traduir en l’elaboració d’un
seguit de plantes, alçats i perspectives que
plasmaven l’estat de les restes de la muralla sobre la parcel·lació actual.4
Carrer de Lledó, 7

Àrea del carrer del Sotstinent Navarro
En els darrers anys s’han fet diversos estudis històrico-arquitectònics en el tram del
carrer del Sotstinent Navarro, entre la baixada de Caçador i la plaça dels Traginers.
Han estat sempre recerques promogudes
per diferents òrgans de l’Administració
municipal, atenent al projecte previst ja
per Adolf Florensa d’eliminar les construccions adossades a la part externa de
l’antiga muralla i urbanitzar-ne l’entorn.
El darrer episodi d’aquest projecte va ser
l’enderroc (2012) de les finques números
14 i 16 del carrer del Sotstinent Navarro,
que va anar precedit d’un estudi documental i seguit d’una excavació arqueològica. L’enderroc ha permès deixar al
descobert un important llenç de muralla entre dues torres i les cares laterals
d’aquestes torres, segons l’informe previ
que es va fer de la seva existència en alçat
amb el treball de camp realitzat. En l’esfera arxivística també s’havien localitzat les

76

Dels darrers estudis realitzats sobre
edificis adossats a la muralla romana, el
de la finca número 7 del carrer de Lledó
(recentment rehabilitada i convertida en
un hotel) ha estat sense cap dubte la que
ha aportat més coneixements nous sobre
l’arquitectura del recinte fortificat i del
seu aprofitament posterior. Els estudis es
van iniciar l’any 2004 a partir d’una iniciativa i promoció privades, i els treballs
van durar diversos anys i van incloure
una excavació arqueològica a l’interior
de l’immoble.
3. Francesc Caballé i Reinald Gonzàlez, Estudi històricoarquitectònic de la finca del carrer Sotstinent Navarro, 14, Foment
de Ciutat Vella i Veclus, SL, 2012 [inèdit]. Francesc Caballé i
Reinald Gonzàlez, Estudi històrico-arquitectònic de la finca del
carrer Sotstinent Navarro, 16, Foment de Ciutat Vella i Veclus, SL,
2012 [inèdit].
4. Francesc Caballé i Reinald Gonzàlez, Núria Nolasco
i Jordi Nogués, Documentació integral dels testimonis de la
muralla romana de Barcelona i dels edificis a què s’adossa: baixada
de Caçador, Sotstinent Navarro, plaça dels Traginers, baixada de
Viladecols i carrer de Lledó, Foment de Ciutat Vella i Veclus, SL,
2003 [inèdit].
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Resultat final del treball
de recerca documental
i d’identificació de
restes físiques al tram
de muralla del carrer
del Sotstinent Navarro,
plaça dels Traginers,
carrer de Lledó i
baixada de Viladecols,
amb indicació de les
zones documentades,
les que possiblement es
conserven i les que han
desaparegut.

Com pot observar-se en les imatges,
la finca té una planta complexa. L’interès
inicial pel seu estudi va sorgir pel fet que
es tractava d’un casal adossat a la part interior de la muralla. Fins ara, la immensa
majoria de les dades obtingudes se centraven en la cara externa del recinte romanocomtal —excepció feta, essencialment,
del tram del pati d’en Llimona—. Amb
la recerca històrico-arquitectònica del
número 7 del carrer de Lledó es presentava, per tant, l’oportunitat de documentar
l’interior de les torres i del pany mural.
A l’espera del que hauria de ser una
veritable monografia sobre l’evolució arquitectònica de l’edifici, el compendi de
dades sobre l’antiga muralla és extens i el
podríem resumir en els següents punts:
• Localització i identificació d’un extens pany de la cara interior de la muralla
fundacional.
• Localització íntegra d’una de les portes
del pas de ronda de la muralla tardoromana i localització parcial d’una altra porta.
• Constatació que el pas de ronda no
era continu en tot el recorregut, ja que
no comunicava totes les torres.
• Localització de finestres de les torres
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cap a l’interior de la ciutat, situades en
una posició quasi centrada.
• Documentació de l’ocupació medieval
de l’interior d’una torre, amb descoberta de
pintures a les parets i diverses obertures.
Algunes reflexions finals
En els exemples que s’han exposat sobre
les darreres recerques dutes a terme entorn
de la muralla romana, es posa de manifest
l’ús d’una metodologia que incorpora
diferents paràmetres de la recerca històrica: la documentació integral del patrimoni
construït. Sota aquesta definició a primer
cop d’ull relativament senzilla, s’amaguen
un seguit de recerques en què intervenen
diferents metodologies que són pròpies
de la investigació històrica. En definitiva,
no hi ha una única via d’estudi i coneixement pel que fa a l’entitat construïda: cal
fer l’estudi tant del material i dels vestigis
—allò que normalment es coneix com la
font material (arqueològica)—, com de
les dades i informacions obtingudes de la
recerca documental derivada dels elements
tangibles objecte d’estudi.
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La muralla: estudis
arqueològics recents i
perspectives de treball
futur

La muralla: estudios
arqueológicos recientes
y perspectivas de trabajo
futuro

The wall: recent
archaeological studies
and prospects for future
work

Un dels elements més ben conservats de la Barcelona romana,
tant la fundacional com la tardoantiga, correspon als seus recintes emmurallats. La muralla de
Bàrcino és l’element, podem dir,
que ha fet que Barcelona esdevingués capital de Catalunya.
El Pla Bàrcino, projecte que ha
sorgit per fer emergir el passat
romà de la nostra ciutat, té com
una de les prioritats màximes
recuperar i donar a conèixer la
muralla, tant els trams conservats com els que romanen ocults
dins de construccions posteriors.
Es tracta de diverses propostes,
tant de naturalesa constructiva i urbana —el passeig de la
Muralla—, com d’intervenció
arqueològica —l’excavació de
Sotstinent Navarro— o de recerca
—l’estudi del sector del carrer
d’Avinyó, carrer de la Palla, un
dels sectors més desconeguts
del monument—.
A continuació es fa un repàs de
les diferents accions que ja s’han
dut a terme, així com tot el que
està en marxa en relació amb la
posada en valor i l’estudi de la
muralla romana de Bàrcino.

Uno de los elementos mejor conservados de la Barcelona romana, tanto la fundacional como la
tardoantigua, corresponde a sus
recintos amurallados. Se puede
decir que la muralla de Bárcino
es el elemento que ha hecho que
Barcelona se convirtiera en la
capital de Cataluña.
El Plan Bárcino, proyecto que
ha nacido para hacer emerger
el pasado romano de nuestra
ciudad, tiene como una de sus
prioridades máximas recuperar y dar a conocer la muralla,
tanto los tramos que se conservan como los que permanecen
ocultos dentro de construcciones
posteriores. Se trata de varias
propuestas, tanto de naturaleza
constructiva y urbana —el paseo
de la Muralla—, como de intervención arqueológica —la excavación en la calle del Sotstinent
Navarro— o de investigación —el
estudio del sector de la calle de
Avinyó, calle de la Palla, uno de
los sectores más desconocidos
del monumento—.
A continuación se ofrece un
repaso de las diversas acciones
que ya se han llevado a cabo, así
como todo lo que está en marcha
en relación con la puesta en valor
y el estudio de la muralla romana
de Bárcino.

One of the best-preserved features of Roman Barcelona, both
when it was founded and in late
antiquity, is its city walls. The
walls of Barcino can be said to be
the feature that made Barcelona
into the capital of Catalonia.
Plan Barcino, the project that
was set up to bring out our city’s
Roman past, has as one of its
highest priorities the recovery of
and education about the wall, both
the visible sections and those
that remain hidden inside later
constructions. It includes various
proposals, in the fields of town
planning and building (the Passeig
de la Muralla, or wall passage), of
archaeological work (the excavation on the Carrer Sotstinent Navarro) and of research (the study
of the Carrer d’Avinyó/Carrer de
la Palla sector, one of the leastknown sections of the wall).
This paper describes the different actions taken, as well as all
the work in progress concerning
the revitalising and study of the
Roman walls of Barcino.

Carme Miró i Alaix
Servei d’Arqueologia de Barcelona

Carme Miró i Alaix
Servicio de Arqueología de Barcelona

Carme Miró i Alaix
Barcelona Archaeology Service
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La muralla romana:
estudis arqueològics recents
i perspectives de treball futur
Carme Miró i Alaix

Els primitius murs de la fortalesa, notables per llur antiguitat, es poden veure fins i
tot sencers en la part una mica més elevada de la ciutat, amb quatre portes almenys [en
l’actualitat se’n compten nou]. En les seves torres corresponents, quan fou construïda la
ciutat, foren col·locades escultures de caps de bou, símbols votius de pau i de predomini.
Jeroni Pau, Barcino, 14911
El record del passat a través de restes patrimonials que poden ser identificades ve
de molt lluny, com reflecteix la citació de
Jeroni Pau, que l’any 1491 va descriure
una part de la muralla romana. A la jornada «Intervenir a la muralla romana de
Barcelona», es va presentar el projecte de
recerca de la muralla romana en el marc
del Pla Bàrcino. A les línies que segueixen
intentarem fer un breu esbós de tot el
que afecta la muralla dins del projecte, i
explicarem les actuacions que ja s’hi han
fet i les que està previst dur-hi a terme.
L’estudi de la muralla no el podem
entendre sense l’estudi de la ciutat, ja
que la muralla és un element que ha
definit la ciutat des de la seva fundació
i que en forma part, en una simbiosi
que ha perdurat al llarg de més de dos
segles. Hi ha espais on el monument s’ha
conservat; n’hi ha d’altres on la pedra ha
desaparegut, però en queda la petjada i
la traça. Ens agradaria poder-nos estendre en tot el que implica la recerca sobre
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la muralla —possibles paral·lelismes,
diferents tècniques d’estudi i diverses
interpretacions—. L’objectiu d’aquest
treball, però, és un altre, i d’altra banda
ja hi ha una llarga bibliografia sobre
aquests aspectes.2
Un fet que ara se’ns presenta com a
excepcional —la presència de la muralla romana— no ha estat valorat de la
mateixa manera al llarg dels anys. Tenim
documentació que ens assenyala que a la
segona meitat del segle xix encara se’n
van enderrocar parts visibles. Una de les
més conegudes és la porta del Regomir,
que ha quedat immortalitzada en el
dibuix de Parcerisa, però n’hi ha d’altres,
com les tres torres que es van enderrocar

1. Jeroni Pau, Obres, a cura de Mariàngela Vilallonga, Barcelona,
Ed. Curial, 1986.
2. Per saber el significat de la muralla al món antic i el que hi
representava, recomanem la lectura del capítol de conclusions
del llibre de Carmen Fernández Ochoa, La muralla romana de
Gijón (Asturias), Gijón, Ayuntamiento de Gijón, 1997.
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Plànol del Palau
Reial Menor, amb les
diferents dependències.
Assenyala el traçat de
la muralla romana.
Autors: Josep Oriol
Mestres i Esplugas
i Josep Mestres i
Gramatxes, 1850.
Dipositat a l’Arxiu
Històric de la Ciutat de
Barcelona.

per construir l’edifici que acull el Museu
Frederic Marès, sobre les quals Serra i
Ràfols3 indica: «En el sector de referencia
debía mantenerse íntegramente la muralla, y lo más probable en toda su elevación, hasta el año 1837. En efecto uno de
los planos y alzados levantados hacia esta
fecha por los arquitectos José O. Mestres
y José Oriol y Bernadet, y que publica
Carreras y Candi, se refieren al mismo, es
decir a tres torres situadas en el antiguo
Palau Reial Major», que s’enderrocaren
l’any 1827 al carrer de la Tapineria.
Com veurem al llarg de les pàgines
d’aquest llibre, a la península Ibèrica i
arreu de l’Imperi hi ha diverses muralles
romanes documentades. El seu estat de
conservació és desigual, com ho és la
marca que han deixat a la ciutat actual,
tant pel que fa al concepte de monument
conservat com d’urbanisme induït.
3. Josep de Calassanç Serra i Ràfols, «Las excavaciones de
la muralla romana de la Tapineria», I Congreso Nacional de
Urbanismo, Barcelona, 1959, pàg. 3.
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A Barcelona, on fa temps que es
reivindica el passat romà de la construcció, els primers elements que se’n van
estudiar, amb un encàrrec previ, van ser
el temple del carrer Paradís i la muralla
romana. Les recerques van ser dirigides
per arquitectes, no per arqueòlegs, i se’n
va fer molta publicitat, especialment al
Diari de Barcelona, cosa que demostra la
importància per a la població d’aquestes descobertes i del que comportaven.
Els dos estudis van ser encarregats per
la Junta de Comerç al segon quart del
segle xix. L’any 1835, s’adjudica l’estudi
del temple a Antoni Cellers i Azcona,
que en fa una memòria tècnica juntament amb Nicoli i Arrau, de la qual s’ha
conservat una part de la informació
gràfica i del text. Pel que fa a la muralla,
l’encàrrec correspon als anys 1834 a
1836, i va consistir a fer un aixecament
dels testimonis de la muralla —tant els
visibles com els que ja no ho eren— i a
fer el dibuix del traçat. Aquest segon encàrrec el van dur a terme els arquitectes
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Llenç de la torre 26 de
la muralla romana, al
carrer del Sotstinent
Navarro, 2015.
Foto: Jordi Ramos.

Antoni Cellers, Josep Bernadet i Josep
Mestres i Gramatxes.4
El Pla Bàrcino
El passat romà ha deixat una empremta
a l’actual ciutat de Barcelona, en segons
quins indrets ben viva, en altres molt
amagada. És per això que l’Ajuntament
té la voluntat de donar a conèixer Bàrcino, per generar il·lusió a la ciutat a partir
de l’arqueologia. L’objectiu principal
del Pla Bàrcino és impulsar una gestió
creativa del patrimoni arqueològic romà
de Barcelona, per tal que aquest patrimoni pugui contribuir de manera positiva
a satisfer les necessitats actuals de la
societat barcelonina. Per assolir aquest
objectiu principal s’han plantejat quatre
objectius específics:
a) Il·lusionar la ciutat amb un projecte de recerca arqueològica ambiciós
que sigui capaç de generar un vincle
emocional entre la ciutadania actual i la
Bàrcino romana.
b) Facilitar al públic general el gaudi
del coneixement de la Bàrcino romana,
posant a l’abast dels veïns i dels turistes de
Barcelona les eines que permetin fer-ho
de manera eficaç, interessant i atractiva.
c) Revalorar i fer accessibles a la ciutadania en general, i de manera específica als col·lectius amb discapacitats, els
indrets arqueològics ja visitables i aquells

4. Ja hi ha diversos treballs relatius a la historiografia de
l’estudi de la muralla, i l’extensió d’aquest article no ens
permet allargar-nos-hi.
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descoberts en els darrers anys que siguin
més interessants i tinguin més possibilitats d’atraure visitants.
d) Promoure esdeveniments de caràcter internacional que generin l’interès
dels mitjans de comunicació i permetin
posicionar l’arqueologia romana com
un dels elements de referència de l’oferta
turística de la ciutat.
L’element clau que lliga tots els projectes, però, és la recerca. Si no hi ha una
bona base de recerca és difícil poder tirar
endavant cap projecte. Tant per donar a
conèixer i difondre com per explicar, en
primer lloc cal saber, i per tant s’ha d’investigar. D’altra banda, convé destacar el
treball en equip, valorant els que ens han
precedit i buscant noves vies, aprofitant
les noves tecnologies i les novetats en la
recerca arreu.
Per poder assolir els objectius proposats, s’han establert tres línies d’actuació:
la recerca i la documentació, la museïtzació i les excavacions programades.
Aquestes línies d’actuació són una peça
clau i un element prioritari del Pla Bàrcino. Hi ha un gran volum de documentació al voltant de la Barcelona romana,
que en la seva majoria es troba al Centre
de Documentació del Servei d’Arqueologia, per la qual cosa es volen promoure nous projectes de recerca entorn
d’aquesta documentació que generin
nous coneixements sobre Bàrcino. Quant
a les excavacions programades, es duran
a terme intervencions arqueològiques en
zones d’interès històric en el marc d’un
projecte de recerca.
La posada en marxa del Pla Bàrcino implica el desenvolupament de tres
projectes transversals que incideixen en
els objectius d’accessibilitat, divulgació,
intervenció i recerca sobre el patrimoni
de la Barcelona romana. Aquests tres
projectes són: el projecte Bàrcino Accessible, el projecte SmartBàrcino» i la Carta
Arqueològica de la ciutat de Barcelona.
Pel que fa a la muralla dins del Pla Bàrcino l’objectiu principal és el coneixement
global dels dos perímetres defensius d’època romana de Barcelona, des del punt de
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vista del seu traçat, de la seva cronologia i
de la tècnica constructiva. A banda d’això,
hi ha tot un seguit d’objectius secundaris
que poden variar segons l’indret de la
muralla en què es treballi.
La ciutat antiga, cor de la ciutat
moderna
En iniciar una recerca o un projecte en
relació amb la ciutat antiga, no es pot obviar el fet que aquest nucli ha evolucionat
i que ara es troba en una connexió orgànica amb la ciutat moderna, com un ésser
viu que evoluciona i es transforma. No
podem entendre la Barcelona actual sense
remuntar-nos al seu origen —una colònia fundada per l’emperador August—,
però així mateix no podrem recuperar la
ciutat antiga si no en coneixem l’evolució
fins a l’actualitat, partint del que ens queda i que podem recuperar i documentar.
Com bé diu Manuel de Solà-Morales:
Hi ha ciutats, com Roma o Atenes, que prenen la forma dels seus
monuments. En altres, en canvi, la
forma de la ciutat s’aprecia sobretot
des del paisatge: és el cas de Florència
i de Nàpols, de Ginebra i d’Estocolm.
Sempre la forma de les ciutats es
construeix, en més o menys mesura,
des del paisatge i des de l’arquitectura. Però hi ha d’altres ciutats encara,
com Barcelona, on a més se n’ha fet
objecte de reflexió particular.
[…]
Barcelona és, en aquest sentit, una
ciutat privilegiada. A les condicions del
paisatge i d’arquitectura hi afegeix una
cultura urbanística mil·lenària, plena
d’èxits i d’innovacions. Penso que,
malauradament, aquests aspectes no
són gaire coneguts a la nostra ciutat.
[…]
El traçat dels dos eixos romans suposa una orientació de la ciutat al llarg
dels temps, a partir de la qual s’anirà
ampliant i transformant aquella inicial
trama d’edificis. I, tot i que la força
de les expansions medievals com-
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plicarà moltíssim les formes simples
del primer traçat, tant la col·locació
dels edificis importants com el sentit
dels moviments i dels camins recolzaran sempre en aquest ordre romà.
Les tres muralles de Barcelona van
ser, després, els successius patrons de la
forma de la ciutat.5
Creiem que tota la ciutat ha de ser
estudiada amb metodologia arqueològica
per tal d’avançar en el coneixement de
la seva història i anar-ne definint tots els
pòsits. La metròpolis és un ésser viu en
transformació constant, procés que pot
documentar l’arqueologia en diverses
vessants, com veurem posteriorment.
No és pertinent reflexionar aquí sobre
el que suposa ser ciutat històrica, o ser
la ciutat vella, ja que en aquest cas estem
parlant d’un element singular: la muralla
romana. Tot i això, al llarg del text anirem
meditant sobre urbanisme, arquitectura
i història, i veurem de quina manera els
diferents elements del territori, en la seva
evolució amb el pas del temps, han generat el paisatge que avui coneixem. Són
molts els trets que cal tenir en compte per
arribar a entendre la ciutat i descobrir
de quina manera els elements l’han anat
configurant: cada nucli urbà és diferent,
malgrat que pugui haver-hi semblances o
fets històrics que els han marcat de forma
similar. Adolf Florensa va deixar dit:
Son muchas las ciudades que
poseen monumentos históricos o
arqueológicos valiosos. Otras, sin tener
ejemplares individualmente tan importantes, conservan conjuntos o ambientes pintorescos y llenos de carácter.
Cuando una Ciudad, en toda ella o
en parte, puede ostentar esta riqueza,
¿cómo se comportará el urbanista respecto a ella? Porque es evidente que las
mismas normas que serían acertadas
en una población o en un barrio normales, no lo serán cuando tenga aquellas características distintas. El punto de
vista en que se ha colocado el que traza

5. Manuel de Solà-Morales, Deu lliçons sobre Barcelona,
COAC, 2008, pàg. 19, 21 i 23.
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Dibuix dels enderrocs
per l’obertura de la
via Laietana, a l’antic
carrer de Basea.
Dibuix: Marià Ribas.
Centre de
Documentació del
Servei d’Arqueologia
de Barcelona.

o dispone la estructura urbanística ha
variado mucho según las épocas.6
La muralla, com a element important
i definidor de la ciutat, ha patit agressions ja des d’un inici arran dels diferents
fets bèl·lics, però també posteriorment
pel fet de ser utilitzada com a element
constructiu. Efectivament, al llarg dels
anys ha estat modificada pels diferents
projectes urbans, que l’han feta desaparèixer o que l’han ocultada.
Per què ens plantegem ara, doncs,
l’estudi i la recuperació d’aquest element?
Aquesta no és una idea innovadora, com
veurem seguidament. L’estudi i la recuperació de la muralla ve d’antic i ja ha estat
objecte de diferents projectes. Ara, però,
en el marc del Pla Bàrcino, creiem que la
muralla ha de ser un dels elements més
emblemàtics que cal destacar de la ciutat
romana, perquè entenem la muralla com
un edifici singular i la seva recuperació
com un projecte de ciutat.
6. Adolf Florensa, «El urbanismo y los monumentos
arqueológicos», dins I Congreso Nacional de Urbanismo,
Barcelona, 1959, pàg. 1.
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La configuració urbana
L’estudi espacial d’una ciutat es basa en
el coneixement dels elements individuals
de la topografia en relació amb els seus
pobladors, des de l’origen de l’establiment de grups humans fins als nostres
dies, especialment a les ciutats amb una
llarga trajectòria històrica i d’ocupació
del territori. S’ha d’entendre la ciutat
com la reserva de la memòria col·lectiva.
Com assenyala Aldo Rossi, «amb el
temps la ciutat creix sobre si mateixa,
adquireix consciència i memòria».7
És important no fossilitzar estats o
èpoques concretes de la història de la
ciutat —en el nostre cas, Barcelona—,
sinó anar forjant un discurs diacrònic
amb les dades obtingudes, tant de la recerca històrica com de la topogràfica. No
s’ha d’oblidar que, sovint, les dades que
tenim són fragmentàries i heterogènies,
i s’ha de buscar la manera d’ordenar-les

7. Aldo Rossi, La arquitectura de la ciudad, Barcelona,
Ed. Gustavo Gili, 1966.
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Plànol de la muralla
romana, amb els
trams coneguts i els
hipotètics.
Dibuix: Álex Moreno.

i posar-les en relació. Parlem de l’espai
urbà entès com un quadre espacial.
L’expressió xarxa urbana fa pensar en la
mateixa realitat, suposant implícitament
una organització orgànica de l’espai
urbà. Com va dir Duran i Sanpere amb
molta raó, «un rere l’altre, els segles que
esglaonen la vida d’una ciutat ens confirmen en la idea d’una comunitat ininterrompuda entre les generacions que s’hi
han anat succeint, cadascuna amb llurs
característiques pròpies, elements dispersos d’una obra comuna».8
Així mateix, del macroespai ciutat
anem cap al microespai, que és l’edifici
en concret —en aquest cas la muralla romana, o, afinant encara més, les muralles
romanes, ja que hi tenim dos perímetres
murallats. L’arqueologia no és l’estudi del
subsòl, de cota zero en avall: és l’estudi de tota resta material i, per tant, en
aquest cas, de tota construcció. Qualsevol
construcció pot ser estudiada amb metodologia arqueològica, per la qual cosa
és una disciplina bàsica per entendre la
ciutat i la seva evolució.
8. Agustí Duran i Sanpere, Barcelona i la seva història,
Barcelona, Ed. Curial, vol. I, 1973, pàg. 11.
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La muralla, element que configura
la ciutat
Si busquem al diccionari el significat de
muralla, trobarem que és un conjunt de
murs que formen un cinyell, una barrera.
En funció de les èpoques, però, el terme
muralla vol dir més coses, o per ser més
precisos podríem dir que la barrera formada té diferents funcions, no només la defensiva o militar, sinó una de més simbòlica,
religiosa o política. La muralla és un dels
elements més identificadors de la Bàrcino romana i baiximperial, tot i que el seu
recorregut arriba fins a dates més modernes, com a element de prestigi, malgrat que
perdi totalment la seva funció defensiva.
En el cas de Barcelona, i en molts
altres, la muralla ha estat un element que
ha configurat i ha definit la ciutat. Un
fet —la construcció de la muralla en el
moment de la fundació de la colònia—
defineix l’espai urbà. Aquest element té
un valor com a marcador cronològic de
l’espai ja des del seu origen. Posteriorment, aquest marcador evoluciona, igual
com canvia també la funció de l’element,
fins a obtenir una funció induïda, no creada en el moment de la seva construcció.
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La funció o funcions induïdes canvien
al llarg del temps, i així s’obtenen nous
marcadors cronològics de l’espai urbà.
La manera com s’ha intervingut en la
muralla també és un marcador cronològic que afecta l’espai, ja que les prioritats, els modes i els materials no sempre
han estat els mateixos. Ens agrada una
nota que va escriure Serra i Ràfols, la
qual se centrava en la restauració duta a
terme per Adolf Florensa, arquitecte en
cap de l’Ajuntament de Barcelona, però
que encara té vigència i que podem aplicar al que ara volem construir:
Sobre la forma de realizar la
reconstrucción podrá haber pareceres dispares, todos ellos con razones
atendibles, desde efectuarla con sillares
nuevamente tallados, a llevarla a cabo
exclusivamente con ladrillo, pasando
por no reconstruirla en absoluto. Pueden encontrarse razones para defender
todas las múltiples soluciones posibles,
sobre todo si se piensa que la obra a
realizar ha de quedar visible en un
punto céntrico de la Ciudad, puesta
a la contemplación de multitudes
heterogéneas. Los ilustres arquitectos
autores del proyecto, después de madura reflexión han adoptado aquella
que les ha parecido más adecuada a
las circunstancias de lugar, tiempo y
demás a tener en cuenta.9

Un fet
elemental
interpretat
com a òrgan
definitori de
l’espai urbà

El valor que
té com a
marcador
cronològic
urbà

Funció
induïda

La documentació: noves metodologies,
nous projectes
És clar que una de les primeres eines
de l’arqueòleg és la documentació,
9. Florensa, «El urbanismo y…», pàg. 6.
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entenent per documentació tots aquells
documents, valgui la redundància, que
s’empren en el procés de treball, però
també tot el que ens queda després del
treball arqueològic, tant la documentació
de camp com l’elaborada al laboratori,
així com la memòria dels treballs o les
publicacions científiques i divulgatives.
Per tant, un element primordial de la
recerca i revaloració de la muralla serà
la seva documentació exhaustiva. D’una
banda, es tracta de recuperar tanta informació com sigui possible sobre la seva
construcció i morfologia i sobre el seu
estatus com a element que ha configurat
i marcat l’evolució urbana de la ciutat.
De l’altra, cal restituir-ne el dibuix, la
representació gràfica desdibuixada dins
de la trama urbana.
Com ja hem assenyalat anteriorment,
entenem els dos circuits murals d’època
romana de Barcelona com una única
edificació, juntament amb les portes, les
torres, les escales i tots els elements que
la fan única. És per això que el projecte
de documentació de la muralla engloba
tot el recorregut. D’altra banda, hi ha
projectes de posada en valor de sectors
en concret. Començarem explicant
les accions que tenen per objecte tota
la muralla en conjunt; posteriorment
explicarem els punts on s’ha actuat de
manera més precisa i amb un projecte
propi, sense obviar el seu paper en el
marc general del conjunt d’actuacions
sobre l’element muralla.
El Centre de Documentació del
Servei d’Arqueologia està treballant per
ordenar, classificar i relacionar tota la
documentació generada al llarg dels més
de vuitanta anys d’intervencions arqueològiques a la ciutat. La documentació
és diversa i cal organitzar-la per tal de
treure’n tota la informació possible. La
Carta Arqueològica10 ha estat l’eina que
ha fet possible, especialment, la unificació de les dades. La Carta és un projecte
10. Carta Arqueològica de Barcelona [en línia],
Servei d’Arqueologia de l’Institut de Cultura de Barcelona:
<http://cartaarqueologica.bcn.cat> [consulta: 17 desembre 2016].
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Alçat del sector del
carrer del Sotstinent
Navarro.
Dibuix: Maria Pujals.

que va evolucionant i que es va adaptant
a les noves necessitats dels investigadors i
gestors i a les noves metodologies.
De moment estem treballant per a un
futur immediat en l’ampliació de la base
d’imatges vinculades a les diferents intervencions. D’altra banda, volem donar
continuïtat a la tasca de digitalització
de la documentació antiga per poder
penjar a la Xarxa totes les memòries o
documents associats a les intervencions
(ara ja es poden descarregar la majoria
de memòries fetes a partir del segle xxi).
Pel que fa a les descàrregues, també està
previst que es pugui baixar la bibliografia
associada a cada intervenció. Un altre
objectiu que volem aconseguir consisteix a potenciar les opcions de cerca i
afegir cartografia històrica i planimetria
detallada de les intervencions per fases
cronohistòriques. Així mateix, s’estan incorporant les noves intervencions arqueològiques a mesura que es van finalitzant.
Se seguirà treballant amb el que anomenem empremtes o traces, com és ara tota
la xarxa de vies i camins que des d’època
romana estructuraven el territori. Tota la
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informació coneguda sobre aquesta xarxa
es transferirà a un sistema d’informació
geogràfica (SIG) per tal que es pugui
protegir i controlar tota intervenció que
afecti qualsevol dels trams. També es
treballarà amb la toponímia, que ens pot
donar noves dades sobre la ubicació de
nou patrimoni arqueològic. Estem parlant de la documentació de més de cent
anys d’intervencions arqueològiques, per
la qual cosa la feina és important. Des
d’aquí volem vindicar l’excepcionalitat
de la nostra ciutat i la possibilitat que
tenim de col·laborar per donar a conèixer
un passat que és en el present i que ens
pot ajudar a planificar un futur.
Com ja s’ha explicat a bastament, la
Carta Arqueològica de Barcelona consta de fitxes d’intervencions, així com
de fitxes d’unitats, tant funcionals com
cronològiques. L’element muralla té una
fitxa pròpia d’unitat,11 a banda d’unes
setanta-cinc fitxes que fan la llista de les
intervencions al voltant de la muralla des
de fa més de vuitanta anys.
Un dels objectius que ens vam
proposar en un principi era aconseguir
una bona planta georeferenciada de la
muralla, que ens n’havia d’oferir un
dibuix dins la cartografia municipal
oficial on quedessin assenyalats els trams
coneguts arqueològicament o documentalment i els hipotètics, per tal de poder
planificar millor tot l’estudi a l’entorn
de la muralla. Això ja s’ha aconseguit:
l’estiu del 2013 es va fer la topografia12
de tots els trams visibles de la muralla i
l’alçat d’alguna de les parts, per a la qual
cosa es van utilitzar noves tecnologies,
com l’ús de drons, per tal de captar les
imatges dels llocs més inaccessibles del
monument.13

11. En línia a <http://cartaarqueologica.bcn.cat/736>
[consulta: 17 novembre 2016].
12. La topografia va ser realitzada per Javier González,
de Global CHM.
13. Javier González, «Muralla romana: Topografia» [en línia],
Anuari d’Arqueologia i Patrimoni de Barcelona 2013, Institut
de Cultura, Ajuntament de Barcelona, 2014: <https://issuu.
com/arqueologia_barcelona/docs/aaff_anuari_2013_baixa>
[consulta: 16 desembre 2016].
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Alçat del sector de
l’avinguda de la
Catedral i la plaça
Nova. Dibuix: Joan
Eusebi García Biosca.

Aquesta acció és primordial per dur
a terme altres projectes compresos dins
el Pla Bàrcino: serà una eina imprescindible per a l’estudi i posada en valor
de la muralla, perquè esdevindrà un
element bàsic per dur a terme els diversos projectes que afectin la muralla o les
finques que la conserven al seu interior,
ja sigui com a element immoble o com a
traça o empremta.
A banda de la topografia, també
s’han realitzat alçats amb la tècnica de la
fotogrametria,14 com per exemple a tota
la part alliberada del carrer del Sotstinent Navarro. D’altra banda, seguint
amb la utilització de noves tecnologies
per a la documentació del patrimoni,
s’ha fet una prova de representació de la
torre número 1 i d’una part del llenç de
la muralla de l’avinguda de la Catedral
amb la tècnica de l’escàner làser,15 cosa
que ens permet tenir un element dibuixat en 3D.
14. Dibuixos fets per Maria Pujals sota la direcció de
Javier González.
15. Aquests treballs els ha dut a terme l’arqueòleg Joan Eusebi
Garcia Biosca.

INTERVENIR A LA MURALLA ROMANA DE BARCELONA, UNA VISIÓ COMPARATIVA

Intervenir la muralla 3ª versio.indd 87

Volem destacar també que s’ha impulsat un estudi de la part més desconeguda de la muralla, que correspondria
al sector oest —des de la plaça Nova,
passant pel carrer de la Palla, el carrer
d’Avinyó i la zona del castellum—.
Aquest treball s’iniciarà a la tardor del
2014 i el durà a terme l’empresa Veclus,
sota la direcció de Reinald Gonzàlez i
Francesc Caballé. L’objectiu d’aquest estudi és la recerca històrico-arquitectònica
de cadascun dels edificis i estructures
històrics que han contingut, conserven
o podrien tenir testimonis de la muralla
romana de la ciutat de Barcelona en el
sector definit pels carrers de la Palla,
dels Banys Nous, d’Avinyó i d’Ataülf
i les seves travessies. Es durà a terme
una part de recerca documental que
haurà d’abastar un ampli ventall, des
de l’origen de la formació de les diferents propietats confrontades al traçat
de la muralla fins a l’actualitat. També
es durà a terme una restitució de les
parcel·lacions històriques relacionades
amb la muralla, així com la localització i
la identificació dels testimonis històrics
i materials de la construcció.
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Reconstrucció
hipotètica de Bàrcino
en 3D. Extreta de l’app
Barcino del Servei
d’Arqueologia de
Barcelona.
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En el marc del projecte que s’ha
anomenat SmartBàrcino, s’està treballant en una maqueta virtual de la
Bàrcino de finals del segle iii, moment
en què finalitza la construcció de la
segona cinta defensiva. La realització de
la modelització urbana ha comportat
una recerca a l’entorn de la muralla, de
les tècniques constructives, de les formes
de les torres, dels cobriments, etc. Tota
aquesta investigació ha estat coordinada
per qui escriu aquest article i per Reinald
Gonzàlez. Aquesta aplicació és gratuïta
i està disponible des del web del Servei
d’Arqueologia.
Per acabar aquest repàs d’accions
en relació amb tota la muralla, cal
destacar que s’està treballant per tal de
poder encarregar un pla director de la
muralla. Aquest pla definirà els criteris
d’intervenció i documentació i marcarà
un calendari d’actuacions i solucions
als problemes que s’hi identifiquin. Es
tracta de fer un estudi de tot el perímetre, destacant-ne les patologies i identificant el millor sistema de conservació i
restauració del monument. D’entrada,
s’ha treballat en una recerca de documentació i s’ha fet una primera valoració de les diferents restauracions que
s’hi han dut a terme al llarg de la història
—des de la restitució amb maons que
va impulsar Adolf Florensa—, per tal de

diferenciar-hi clarament la part original
de la reconstruïda, com poden ser la
reconstrucció amb formigó feta al pati
d’en Llimona per Ignasi de Solà-Morales
i l’actuació al carrer de la Palla feta amb
un morter de calç i dirigida per Maria
Luisa Aguado. És important la recuperació de la muralla, però és imprescindible
saber com s’ha de tractar i dur a terme
la restauració de la part conservada.
Fins ara, cada tram s’ha tractat de forma
individualitzada; ara es treballarà per
actuar de forma unificada, perquè —hi
insistim— la muralla és un edifici, i com
a tal s’ha de restaurar de forma homogènia. Esperem tenir més dades en breu i
poder explicar com es duran a la pràctica totes aquestes primeres idees. Volem
destacar, això sí, que s’està treballant
amb un equip pluridisciplinari que implica diversos sectors de l’Ajuntament de
Barcelona i especialistes en la matèria.
El passeig de la Muralla
Un dels afanys del Pla Bàrcino és poder
realitzar l’anomenat «passeig de la Muralla». Com el seu nom indica, la iniciativa consistiria a recuperar el carrer que
envoltava la muralla per l’exterior, des de
la porta de la plaça Nova fins a la plaça
dels Traginers: uns 400 metres de muralla. Per començar la tasca, s’ha encarregat
un primer avantprojecte a l’arquitecte
Josep Llinàs, que ha definit les primeres
línies d’actuació sobre el monument i el
seu entorn. Com ell mateix assenyala a la
memòria del projecte, la muralla és una
entitat «sobre la qual s’hauria d’aplicar
uns criteris unitaris que manifestin la
seva singularitat històrica a la ciutat [de
manera que] pugui ser compresa des
d’aquesta imatge unitària».16
Aquest és un projecte de ciutat perquè, a banda del patrimoni, afecta l’espai
urbà. A més, s’hi defensa la idea de la
16. Josep Llinàs i Carmona, Proposta d’actuació a l’entorn de
la muralla de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, desembre
2013 [inèdit].
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Fossat de la muralla al
carrer del Sotstinent
Navarro, 2015.
Foto: Jordi Ramos.

muralla com un edifici únic, que s’ha
d’estudiar i tractar com una sola unitat.
S’ha plantejat l’estudi al voltant de tres
eixos: la muralla com a façana de construccions utilitzades des del seu interior,
la muralla com a unitat constructiva, i
l’entorn de la muralla i el fossat existent
com a mediació entre muralla i espai
públic. Així doncs tenim, d’entrada, tres
tipus d’accions diferents per afrontar el
projecte del nou passeig, que, malgrat
que serà un element d’espai públic nou,
posarà en relleu el que ha esdevingut la
muralla i totes les seves transformacions
i mutilacions al llarg dels segles.
De moment, hi ha el projecte que ha
estat liderat per l’Institut de Cultura però
en què ha col·laborat el departament
d’Hàbitat Urbà i el Districte de Ciutat
Vella. I ara s’està treballant per tal de
poder dur-lo a la pràctica.

torres números 27 i 28 i una part del llenç
de la muralla baiximperial de Bàrcino.
L’excavació ens ha permès documentar
una part de la zona externa de la ciutat,
a tocar de la muralla, que sembla que
formava part del suburbium de la colònia.
Aquesta excavació ha estat dirigida per
Jordi Ramos Ruiz,17 de l’empresa ATICS,
gestionada per l’empresa municipal
BIMSA i coordinada des del Pla Bàrcino
del Servei d’Arqueologia de Barcelona.
No insistirem a explicar la seqüència
estratigràfica, perquè no és l’objectiu
d’aquest article i perquè se’n pot trobar
més informació a l’Anuari d’Arqueologia i Patrimoni de Barcelona.18 Podem
afirmar —i aquesta és una dada molt
remarcable— que a l’excavació al costat
de la torre 28 i en el llenç de muralla
s’ha pogut comprovar, un cop més, que
aquest tram de la muralla de Bàrcino es
va construir a finals del segle iii dC.
D’aquesta intervenció cal destacar
la descoberta d’una part del fossat de la
muralla. Se n’ha pogut documentar un
retall primitiu, que seria el fossat de la
muralla d’August. A finals del segle iii
es va fer una gran remodelació i es va
construir un nou retall que s’amortitzà
cap al segle vi aproximadament. Com
a tret distintiu cal destacar que, per
exemple a l’avinguda de la Catedral, la
baixada del retall del fossat s’iniciava a
tocar de la muralla; en canvi, al carrer
del Sotstinent Navarro l’inici del retall
de fossat es troba desplaçat, i entre la
muralla i el fossat trobem els diferents
nivells de paviment d’un camí de ronda
extern. La relació entre el paviment i el

Sotstinent Navarro
A la finca dels números 16-18 del carrer
del Sotstinent Navarro s’ha dut a terme
una llarga intervenció arqueològica que
encara no ha acabat i que ha comportat
descobriments importants en relació
amb la muralla, la seva cronologia, les
tècniques constructives i el seu entorn al
llarg de l’antiguitat tardana.
L’enderroc de dos edificis del segle xix
va deixar a la vista la cara externa de les
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17. Agraïm profundament la generositat de Jordi Ramos a l’hora
de compartir tota la informació de la intervenció, així com els
seus savis consells a l’hora de redactar aquest article.
18. Jordi Ramos, «Muralla romana: Carrer del Sotstinent
Navarro» [en línia], Anuari d’Arqueologia i Patrimoni de
Barcelona 2012, Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona,
2013, pàg. 126-130: <https://issuu.com/arqueologia_barcelona/
docs/anuari2012> [consulta: 16 desembre 2016].
Jordi Ramos, «Muralla romana: Torres número 27 i 28»
[en línia], Anuari d’Arqueologia i Patrimoni de Barcelona 2013,
Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona, 2014:
<https://issuu.com/arqueologia_barcelona/docs/aaff_
anuari_2013_baixa> [consulta: 16 desembre 2016].
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botànica,19 dirigit pel doctor Santiago
Riera, de la Universitat de Barcelona, i la
doctora Alexandra Livarda, de la Universitat de Nottingham, amb la finalitat
d’obtenir dades per poder avançar en
l’estudi de l’explotació del paisatge i de
la seva relació amb l’alimentació de la
població des de l’època romana fins a
l’edat mitjana. Per tant, es podrà reconstruir millor el paisatge d’aquests
diferents moments històrics, documentar els sistemes d’explotació de la terra i
conèixer què i com menjaven a l’època
antiga i medieval.
Com a factor de difusió de l’element
muralla i de la intervenció arqueològica, s’ha posat en marxa, en el marc
de Recerca en Acció,20 una mena de blog
o diari de l’excavació en què s’han anat
explicant de mica en mica els resultats
de la intervenció, així com aspectes més
generals a l’entorn de l’arqueologia urbana i del funcionament d’una intervenció arqueològica.
Baixada de Viladecols, 5, plaça dels
Traginers

Torre de la plaça
dels Traginers en el
moment de la seva
descoberta, 1967.
Foto: Servei
d’Arqueologia de
Barcelona.
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retall encara no havia estat observada a
cap intervenció arqueològica.
S’ha parlat sovint de la funcionalitat
d’aquest fossat en relació amb la muralla. No se’n pot descartar la funció
defensiva, però cal destacar-ne també la
clara funció de claveguera i conducció
d’aigües brutes cap al mar (o rieres).
Volem esmentar la presència en aquesta
intervenció de diversos nivells estratigràfics que corresponen a nivells d’inundació, possiblement d’aigua dolça. Pel
que fa als estrats de rebliment del fossat,
conserven una gran concentració de
matèria orgànica, cosa que ens fa pensar
en una gran claveguera de desguàs de les
aigües brutes.
Així mateix, aquest tipus de sediments han permès que es dugui a terme
un projecte de recerca sobre arqueo-

Pel que fa a aquesta finca, ubicada en un
punt essencial de la ciutat romana, s’ha
dut a terme un estudi històrico-arqueològic i documental, recerca desenvolupada
per l’empresa Veclus. L’encàrrec el va fer
Foment de Ciutat Vella, sota la coordinació del Pla Bàrcino del Servei d’Arqueologia de Barcelona. L’estudi ha pogut
detectar els elements que eren primigenis
de l’edifici i els que va aportar i va moure
el departament de Monuments de l’Ajuntament al llarg del segon i el tercer quarts
del segle xx, sota la direcció de l’arquitecte
Ros de Ramis. S’ha constatat que es conserva una bona part de la muralla augus19. Alexanda Livarda, Proposal for a New Project on the
Archaeobotany of Roman and Medieval Barcelona, Universitat de
Nottingham [Pla Bàrcino], 2014 [inèdit].
20. Recerca en Acció [en línia], Fundació Catalana per a la
Recerca i la Innovació, <http://www.recercaenaccio.cat/
aventures-cientifiques/els-secrets-de-barcino>.
[consulta, 17 novembre 2016].

la muralla romana: estudis arqueològics recents i perspectives de treball futur - carme miró i alaix

Intervenir la muralla 3ª versio.indd 90

07/04/17 13:35

Muralla i torres al
carrer del Correu Vell.
Foto: Pep Parer.

tal a l’interior —especialment a la cantonada— d’un dels xamfrans de la ciutat.
Com a novetat,21 cal assenyalar la
documentació del paviment del pas de
ronda de la primera cinta mural, la fundacional, i la localització del parapet al
llarg del llenç de la muralla.
Aquest estudi ens ha permès disposar
d’un document d’anàlisi per tal d’entendre l’evolució de l’edifici i poder fer un
nou projecte arquitectònic i urbanístic
de l’indret.
Així mateix, s’ha dut a terme una primera intervenció de neteja i documentació, per la qual s’ha sanejat l’edifici a
l’espera d’una actuació global l’any 2015.

jecte de recerca que es va iniciar amb la
realització de les memòries d’intervencions
antigues en aquest sector, cosa que va
permetre disposar d’una documentació
ordenada i interpretar l’evolució de la
porta22 i de les termes romanes.23
Com a conclusions, podem afirmar
que la porta va ser triforada des d’un inici, a l’època de l’emperador August. Cap a
principis del segle ii ja es va reformar i va
passar a ser una mica més monumental
que en origen. La gran reforma, però, va
arribar cap a finals del segle iii, amb la
construcció de la nova muralla baiximperial i la zona del castellum, i la remodelació de la porta, que va suposar l’anul·lació
d’un dels passos de vianants que tenia.
Hem començat aquest article amb
una citació de Jeroni Pau, de la seva
obra Barcino. El volem acabar amb una
citació de Vitruvi que pot definir el que
és, el que ha estat i el que serà la muralla
romana de Barcelona:
[P]erò sí que poden existir a cada
país tants materials similars que sigui
possible fer murs perfectes, que durin
molt i sense cap defecte.
Vitruvi, Llibre i, capítol v

Façana marítima: el castellum
El darrer sector on es preveu intervenir
és la façana marítima i la zona coneguda com castellum. D’una banda, hi ha
diferents intervencions arqueològiques
previstes que podran ajudar a definir
tot aquest sector de la muralla i de les
estructures relacionades, com les termes
marítimes d’ambdós costats de la porta
de mar. Així mateix, seguim amb el pro21. Volem agrair profundament al doctor Reinald Gonzàlez i a
Francesc Caballé, de l’empresa Veclus, SL, que ens hagin permès
fer ús dels resultats de la seva recerca en el nostre treball, ja que a
hores d’ara encara és una recerca inèdita.
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22. Miquel Gea i Jordi Hernández-Gasch, Memòria conjunta
de les antigues intervencions arqueològiques al sector del Pati d’en
Llimona i al carrer del Regomir i del Correu Vell,
Servei d’Arqueologia de Barcelona, 2012 [inèdita].
23. Carme Miró i Alaix, «Las termas marítimas de la colonia
Barcino», dins Actas del XVIII Congreso Internacional de
Arqueologia Clásica: Centro y periferia en el mundo clásico.
Mérida, Museo Nacional de Arte Romano, 2014, pàg. 879-882.
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La posada en valor de les
muralles de Tarragona:
de la declaració de
monument històric al
pla director

La puesta en valor de las
murallas de Tarragona:
de la declaración de
monumento histórico al
plan director

The exploitation of the
walls of Tarragona:
from listing as a historic
monument to the
management plan

Es realitza una aproximació a la
problemàtica de conservació de la
muralla de Tarragona. Cal entendre la muralla de Tarragona com
un monument d’uns 1.400 metres
i 2.200 anys d’història, per la qual
cosa les patologies i problemes
són múltiples.
També es fa una descripció dels
treballs de recuperació en els
darrers anys, especialment a
partir del Pla Director redactat
el 2007. Fruit d’aquest pla s’han
desenvolupat dues intervencions
que seguidament es descriuen, a
l’Hort de l’Arquebisbe i la baixada
del Roser.

Se realiza una aproximación a la
problemática de conservación
de la muralla de Tarragona. Es
necesario entender la muralla de
Tarragona como un monumento
de unos 1.400 metros y 2.200 años
de historia, por lo que las les patologías y problemas son múltiples.
También se ofrece una descripción de los trabajos de recuperación de los últimos años,
especialmente a partir del Plan
Director redactado en el 2007. A
raíz de este plan se han desarrollado dos intervenciones que se
describen a continuación, en el
Hort de l’Arquebisbe y la bajada
del Roser.

This paper discusses the problems involved in preserving the
walls of Tarragona. The walls of
Tarragona should be understood
as a 1,400 metre-long monument with 2,200 years of history,
for which reason its pathologies
and problems are numerous.
The paper also describes the
restoration work of recent years,
especially since the Management
Plan drawn up in 2007. This plan
has resulted in two interventions
which are then described, at the
Hort de l’Arquebisbe and the
Baixada del Roser.
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La posada en valor de les muralles
de Tarragona: de la declaració
de monument històric al pla director
Joan Figuerola Mestre, Joan Carles Gavaldà,
Jordi Romera, Joan Menchon

científic i la imaginació de savis, escriptors, historiadors i arqueòlegs. I també
formen part de l’imaginari col·lectiu i del
dia a dia dels ciutadans de Tarragona.
Cal recordar que la muralla de Tarragona és el primer monument de la ciutat protegit com a tal d’acord amb la Reial ordre
de 24 de març de 1884 (Gaceta de Madrid
de 12 d’abril de 1884). També forma part del
conjunt històric de Tarragona (BOE de 22
de març de 1966) i és un dels elements que
integren el conjunt arqueològic de Tàrraco,
inclòs a la llista del Patrimoni Mundial de
la Unesco (any 2000).
Marc espacial, històric i arqueològic
Fotografia aèria de la
ciutat amb marcatge de
les dues fases de muralla que ens han arribat
al segle xxi (base APT).

Un monument declarat de fa temps
La muralla de Tarragona, o les muralles
de Tarragona, són un referent tant en
la historiografia com en l’arquitectura
romana de la Mediterrània. Ja en època antiga van configurar no tan sols les
defenses de Tàrraco, sinó també el seu
pomeri, i eren objecte de la cura del
praefectus murorum. Els escriptors i cronistes àrabs i hebreus ens en parlen des
de l’edat mitjana i des del Renaixement:
el seu sòcol megalític i la seva magnificència han provocat la curiositat, l’afany
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La ciutat de Tarragona és a la riba occidental de la mar Mediterrània, al quadrant
nord-oriental de la península Ibèrica.
L’assentament urbà té precedents al segle vii-vi aC, sobre un promontori prop
de la desembocadura del riu Francolí i
sobre el que seria un ancoratge natural.
D’ací es devia aixecar un tossal que devia
arribar als 80 metres sobre el nivell del
mar i que s’elevava de forma contínua en
l’eix que va del sud-oest al nord-est, mentre que des de la mar puja de forma molt
abrupta. Era clar que aquestes condicions
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Torre de Minerva, de la
primera fase.

topogràfiques es podien aprofitar fàcilment com a defensa d’un nucli urbà amb
muralles i torres, i posteriorment amb una
interessant malla de baluards i cortines.
Sobre aquest promontori marítim, al
costat de l’estuari del riu i l’ancoratge, i
segurament sense trencament cronològic
des del vii-vi aC hi devia haver la ciutat
de Tàrrakon (per altres Cesse o Kesse), és
a dir l’oppidum ibèric que es van trobar
els romans en arribar a aquest lloc, quan
el 218 aC Gneu Corneli Escipió desembarca a Empúries i poc després es desplaça a les comarques meridionals.
A uns centenars de metres, ja dalt
del turó, el general romà estableix una
primera base militar (praesidium), que
es veurà ampliada i serà la base de la
conquesta d’Hispània. Amb el temps,
aquest assentament romà (que amplia
el praesidium i que podriem definir com
un arx, castra stativa, castra necessaria)
absorviria urbanísticament l’oppidum
ibèric ja a inicis del segle i aC.
Finalitzada la Segona Guerra Púnica
(206 aC) amb la victòria de Roma, van
continuar les operacions militars de cara

94

a controlar i conquerir la península Ibèrica. Des d’un primer moment, Tàrraco
destaca com a base principal del senat de
la capital del Laci, de manera que acaba
sent la capital de la Hispània Citerior.
De moment, l’arqueologia poc o res
ens pot dir de com devien ser les muralles
ibèriques que sens dubte tenia l’oppidum
de Tàrrakon, tot i que caldria pensar que
devia ser un sistema defensiu important,
a l’estil dels que es coneixen en altres assentaments de l’època. Quant a la defensa
de la base romana, és probable que en els
primers anys fos una estructura fortificada de materials senzills (pedra seca, fusta,
terra, etc.) i alhora eficient per a les necessitats militars de la Segona Guerra Púnica.
A finals del segle iii i inicis del ii aC,
aquesta primera fortificació es va substituir, no sabem si de cop o potser gradualment, per una altra de pedra, molt més
forta, que ja marca una clara intenció
d’establiment definitiu. Devia ser una
muralla de grans bocs de pedra en sec,
megàlits, que devia tenir uns 4 metres
d’ample per uns 6 d’alt i amb la qual hem
de relacionar una sèrie de torres defensi-
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Secció de la muralla,
segona fase (segons
Aquilué et al., 1991).

ves: tres que encara són visibles (Minerva
o Sant Magí, Seminari o Cabiscol, Arquebisbe o Paborde, tot i que reformades i
ampliades) i una quarta que és dins dels
terraplens del Fortí Negre o Baluard de
la Benedicció (segle xvi). Aquestes torres
tenen el corresponent sòcol megalític de la
mateixa alçada que els llenços de muralla,
i sobre seu es va construir un segon cos de
carreus encoixinats, dins el qual hi devia
haver cambres de combat amb espitlleres
per armes de torsió (escorpins), com s’ha
pogut veure a la torre de Minerva. Quant
als accessos, només coneixem una portella
(tapiada) entre la torre de l’Arquebisbe i el
Fortí Negre.
Quant a aquesta torre, cal dir que té
una posició força especial, ja que és en
un punt més alt i la seva arquitectura
té una clara intenció monumentalitzadora
i propagandística. Es tracta d’una torre de
flanqueig, en un angle, i al seu costat est
hi devia haver una porta i tal vegada una
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segona torre, desapareguts possiblement
ja en època romana, això si es van acabar
de construir. La cara est, que mira a mar,
en el cos de carreus conserva un espai
amb blocs sense encoixinar que no és més
que un enorme camp epigràfic per allotjar
una inscripció monumental. A sobre, a
l’eix del parament, hi ha un relleu de la
deessa Minerva. En una de les espitlleres
es va descobrir un grafit del 200 aC d’un
tal Manios Vibios dedicat a Minerva en la
seva inscripció etrusca. L’advocació d’una
torre com aquesta a Minerva és significativa; no és en va que fos la protectora
de Roma. Quant a l’extensió que devia
defensar aquesta primera muralla de pedra (primera fase), no podem precisar-la
exactament, tot i que hom pensa en un
espai d’entre 5 i 6 hectàrees.
Cap al 150-125 aC, encara que amb
algunes discussions cronològiques no
tancades del tot, la muralla s’amplia tant
en dimensions com en extensió. Sobre
l’obra de la primera fase, o de bell nou, es
construeix una defensa d’entre 5 i 6 metres d’amplària per entre 10 i 12 metres
d’alçària, aquesta vegada amb un sòcol
megalític d’entre 2 i 3 metres o aprofitant
el de la primera fase. A sobre s’hi devia
aixecar un segon cos, fet amb paraments
de carreus encoixinats, força dels quals
amb marques de picapedrer. Els dos
paraments s’uneixen interiorment amb
murs també de carreus, separats entre
si per uns 8 o 9 metres, de manera que
ens trobem amb una muralla de caixes o
casamates. Originalment aquests espais estaven reblerts, primer amb capes
successives de trossos de runa i terra fins
a la segona o tercera filada de carreus, i,
a sobre, amb successives capes perfectament ordenades de toves.
La segona fase ja defineix el que seria
el pomeri de la ciutat de Tàrraco, que és
vigent fins a l’antiguitat tardana. La legislació romana prohibia expressament l’enterrament intramurs, i a Tàrraco això es
compleix fins als segles v-vi; cal relacionar
les primeres tombes amb la catedral d’època visigòtica, a la zona de l’antic temple
d’August. Això s’entén, entre altres coses,
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perquè fins llavors la muralla mantenia el
seu caràcter pomerial i diferenciava el que
era l’urbs del suburbium i el territorium.
Es conserva una monumental porta
de mig punt, oberta al costat de la torre de
Minerva, sis portelles, algunes associades
a torres de la primera fase, i quatre rampes
d’accés al pas de ronda. Però no ens ha arribat cap torre associada a aquesta fase, tot
i que la documentació històrica fa pensar
que n’hi podria haver hagut a la zona de
les actuals places de Ponent i de Corsini.
La muralla republicana estableix el
límit urbà de la ciutat fins a l’antiguitat
tardana. Amb tot, l’arqueologia no ens
ha fornit gaires dades de la seva evolució
durant l’època imperial, encara que el seu
traçat va marcar la topografia i l’urbanisme de la ciutat, especialment a la zona
alta, l’antic espai que se suposa que estava
dedicat a les instal·lacions militars de
Tàrraco. Amb la pax romana hom suposa
que aquesta zona deixa de ser un espai
de reserva militar i passa a convertir-se
en una zona que, sota control imperial,
serà la gran obra urbanística del segle i i
exemple de totes les províncies. Amb la
mort d’August, una delegació de Tàrraco
demana permís al nou emperador Tiberi
per fer un temple en record de l’emperador divinitzat. Aquest temple formaria
part d’un complex edilici monumental
que s’aixecaria a la zona alta de Tàrraco. L’arqueologia ens marca l’erecció
del temple (sota l’actual catedral) i dues
grans places enllaçades per una monumental escalinata. Aquesta impressionant
urbanització s’amplia i es marmoritza
cap a mitjan segle i dC, amb un complex
arquitectònic més ampli, també format
per dues places més grans, i als peus un
circ que el separava de la zona d’hàbitat de
Tàrraco. És el que s’identifica amb el mal
anomenat «fòrum provincial» o seu del
Concilium Provinciae Hispaniae Citerioris. Les majors dimensions de la plaça central, denominada plaça del Fòrum Provincial o de representació, van obligar a
desmuntar un tram de muralla, a la banda
de mar, per construir-hi una gran torre,
que amb la seva simètrica servia de caixa
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d’accessos entre el circ i els pòrtics de la
plaça. Aquesta realitat es veu clarament al
passeig Arqueològic, a la base de la torre
de Pilats o Castell del Rei. És de suposar
que també s’hi van obrir portals nous
per poder accedir a l’interior del conjunt
del concili i al circ (porta Triumphalis,
per exemple), cosa que també es va fer en
temps d’August amb una porta monumental de la qual es conserva un muntant
a la capçalera del circ. A banda de tot
això, l’única dada arqueològica que tenim
d’època imperial és d’Adrià, precisament
una inscripció perduda de Gai Calpurni
Flac, que va ser praefectus murorum i curator templi (RIT 264, del 122-123 dC).
Ja a l’antiguitat tardana sabem de reformes a la torre de Minerva, de manera
que la seva vella cambra de combat es
va inutilitzar colgant-la de terra. Per a
alguns autors això significa una política
de reforç de les fortificacions. És llavors
quan es constaten enterraments intramurs: com dèiem, la muralla va mantenir
la seva funció pomerial fins força tard,
amb la implantació del cristianisme en
l’urbanisme de Tàrraco.
El desconeixement de Tarraquna entre
la conquesta àrabo-musulmana (713714) i l’expansió feudal (segles xi-xii)
també es reflecteix en el que sabem de la
muralla. Amb tot, les velles construccions
romanes van ser objecte de l’admiració
dels cronistes i escriptors àrabs que descriuen els murs de pedra blanca i negra
de la ciutat. La conquesta feudal implanta
el seu establiment urbà sobre la zona
alta, a la vella ciutat visigòtica i episcopal.
La muralla romana torna a tenir sentit,
s’adoba i es repara, s’hi faran portals i noves torres o se’n remuntaran d’altres, com
la del Paborde o Arquebisbe, amb una
espectacular construcció amb clares relacions arquitectòniques amb l’arquitectura
de les croades. Mentrestant, la muralla de
la zona baixa encara resta dreta en part,
tot i que comença a ser objecte d’un llarg
procés de desmantellament per aprofitar-ne els materials constructius.
La ciutat medieval dels segles xi-xii
ocupa les terrasses superior i mitjana de
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Fortificacions de
la ciutat en època
medieval (segle xiv):
1. Castell del bisbe de Vic
2. Mur Vell
3. Portal de n’Olivera
i torres de Morenes i
Arandes
4. Castell de Robert
d’Aguiló, després del
Rei
5. Portal del Rei
6. Portella dels Jueus i
torre Saportella
7. Portella (del Forat
Micó?)
8. Portal del Mal
Consell, després de
Sant Antoni
9. Torre i portella
10. Porta del Socors
11. Torre d’en Vallcorba
(Sant Magí)
12. Portal del Carro
13. Torre del Cabiscol i
portella
14. Torre dels Templers,
Paborde o Arquebisbe i
portella
15. Torre de l’Escolà
16. Portal sobirà de
Predicadors, després
del Roser
17. Portal jussà de
Predicadors (portella)
18. Torre de Miralcamp
o Grossa
19. Portal de Framenors
20. Muralleta (segle xiv)
21. Torre i portal del
Bordell
22. Torre de les Monges
23. Mur de Clasquerí
24. Castell de
l’Arquebisbe o del
Patriarca
25. Torre dels Heretges

la ciutat imperial, i deixa fora en principi
l’espai de l’antic circ. Per poder defensar
aquest flanc, hom va aprofitar el mur
de separació del visorium amb el seu
adobament i construcció de torres, tot
utilitzant les torres de comunicació amb
el pòrtic del fòrum com a castells del
comte Robert d’Aguiló (i després del Rei)
i del bisbe de Vic. És el que coneixem
documentalment com el Mur Vell.
El vell circ romà aviat és ocupat per
habitatges, fins i tot una església dedicada a Sant Salvador, i és l’espai reservat
per a fires: el corral. Al segle xiv, les conteses militars entre Pere III el Cerimoniós
i Pere el Cruel (I de Castella) van obligar
a fortificar les viles i ciutats catalanes.
L’arquebisbe Pere de Clasquerí aixeca
una primera muralla, amb què possiblement pareda l’antiga façana del circ. Però
poc després aquesta fortificació, possiblement feble o inconclusa, s’amplia amb
una obra de 4 metres d’amplària reforçada per torres (Monges, Bordell, portal de
Sant Francesc i Miralcamp).
Els canvis d’armament, amb l’ús de
l’artilleria de foc, van mostrar la ineficàcia
defensiva dels antics murs verticals. Les
amenaces exteriors, juntament amb els
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atacs de pirates i corsaris del nord d’Àfrica, van provocar que a partir del segle
xvi la muralla fos reforçada primer amb
baluards i després amb cortines i noves
construccions fins a la primeria del segle
xix, procés que va tenir com a colofó el
cruel setge i assalt de la ciutat per part de
les tropes napoleòniques entre el maig i el
juny del 1811. Les voladures de la retirada
de les tropes napoleòniques (1813) van
malmetre seriosament les fortificacions,
que són objecte d’una reforma durant el
Trienni Liberal (1820-1823). Però a partir
del 1854 s’entra en un llarg i interessant
procés de desmantellament de les fortificacions que no culmina fins molt després
i en el qual la muralla romana de la part
alta se salva de la piqueta.
La muralla, monument
Després de la Guerra del Francès, la ciutat
va quedar en un estat deplorable: destrucció de cases i immobles, pèrdua dràstica
de població, dificultats econòmiques, etc.
A poc a poc, Tarragona es va anar recuperant gràcies, en bona part, a l’activitat
portuària i al seu paper de capital provin-
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Reparació del tram
del Seminari, obra de
l’arquitecte Salas.
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cial. Però les velles fortificacions eren un
cinyell que no permetia el desenvolupament urbanístic. Són temps de reformes
urbanes i creixement de la ciutat, i la
planificació de la ciutat moderna tenia
un objectiu clar: unir la part alta amb la
població de marina, el barri portuari.
El desmantellament de les fortificacions d’època moderna era necessari en
aquest procés; a més, alliberava finques
que després es podien urbanitzar i amb
la venda de les quals es podrien finançar
les operacions urbanístiques.
El 1854 es va començar a enderrocar
la muralla de Sant Joan, dels segles xvixvii i que era entre les actuals rambles
Vella i Nova. Els desmuntatges al llarg
dels segles xix i xx no tan sols van endur-se baluards, llunetes i revellins, sinó
que també van destruir una part de la
ciutat romana i les seves muralles.
La revolució del 1868 va comportar
entre altres coses que Tarragona es deixés
de considerar plaça de guerra. La Junta
Revolucionària inicià el projecte de tirar
a terra la muralla exterior, començant el
mateix mes de setembre amb els portals
de Santa Clara i Sant Francesc, sobre la
defensa romana. El procés s’accelera amb
el triomf republicà del 1870: muralla de
Sant Francesc, baluards de Starhemberg i
de Cadenas, que un cop desmuntats revelen l’antiga portella romana dels Jueus. Si

no canviava res, la muralla romana estava
en clar perill de ser anorreada. Fou llavors
quan la Societat Arqueològica Tarraconense i la Comissió de Monuments van
adreçar-se a les acadèmies de Madrid per
poder salvaguardar-la. Ho aconsegueixen
mercès a una ordre del director general
d’Instrucció Pública (14 de novembre de
1871), que va manar a la Comissió de Monuments que fes les actuacions pertinents
per parar la demolició de les muralles i
el castell de Pilats. Poc abans, l’1 de juny,
es va votar una llei general en virtut de la
qual es salvaven de venda i enderroc els
edificis històrics.
Un altre fet: la desmilitarització de
la ciutat va anar seguida de l’ordre de
pública subhasta de les muralles. Per
evitar-ho, la Comissió de Monuments i la
Reial Societat Arqueològica van redactar
uns «documentos dirigidos á evitar la
enagenacion y destruccion de aquellos
monumentos».
El que quedava de la muralla romana,
almenys a la part alta, semblava salvada,
però les actuacions tant de privats com
de l’Administració municipal la van
malmetre al llarg del temps, tot i que fins
no fa gaires anys. Passem a esmentar-ne
alguns exemples.
L’any 1872 se’n va aterrar un tram a
prop del portal del Roser. El 1883 el consistori va obrir una portella a l’Escorxador.
Va ser tan gran la polèmica que finalment
la vella muralla es va declarar monument
nacional el 24 de març de 1884, i, en una
reial ordre de 30 de setembre, el Ministeri
d’Hisenda declarava exemptes de desamortització les muralles ciclòpies, que el
1885 van passar a titularitat municipal.
Abans, el 1876 es van tancar les
poternes del Roser i dels Jueus. Fins i tot
en van robar una de les reixes. El 1880,
les aigües fecals de la casa del canonge
Llopis sortien per la muralla. El 1882,
es van canviar els panys de la falsabraga
per «evitar la intrusió de gent exòtica».
El 1888, el propietari del Fortí Negre hi
plantava vinya. El 1901, se’n va anul·lar la
venda, i a la rambla Nova es va enderrocar un tram de sòcol megalític.
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Dibuix de la proposta
de passeig Arqueològic
feta per Jeroni Martorell, 1920.

El 1885, les obres del Seminari Pontifici van provocar una ensulsiada, reparada
per l’arquitecte Salas el 1889. El 1906, la
Comissió de Monuments va permetre
enderrocar una part de les fortificacions
de la falsabraga per deixar veure la muralla romana, i ja es parlava d’un passeig
de circumval·lació al seu peu. Els primers
anys es feien reparacions a la muralla,
com les que el 1913 l’arquitecte Salas
Ricomà va donar a conèixer a la Comissió
de Monuments. L’any 1918, se li va encarregar un informe sobre el tram del passeig
de Saavedra. I el 1921 es pensava actuar
en el tram de l’Hort de l’Arquebisbe, cosa
que no es va fer fins al 1929.
L’extracció a la pedrera del Camp de
Mart el 1919 havia avançat tant que amenaçava la falsabraga. Aquell any la Societat
Arqueològica va invitar l’arquitecte i cap
del Servei de Monuments de la Mancomunitat, Jeroni Martorell, a fer una xerrada
sobre els monuments de Tarragona. La comunicació es va presentar el 7 de maig amb
el títol «La nova Tarragona i els seus antics
monuments». La seva dissertació va ser
realment profètica, i presentava els esbossos del que després seria la seva actuació
al passeig Arqueològic. També va fer una
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interessant proposta per recuperar el mur
de la plaça del Fòrum, que polèmicament
havia aparegut i s’havia enderrocat en part
en una operació de sventramento de la
part alta. Certament, es marcaven les línies
mestres de la recuperació del patrimoni de
la ciutat per una llarga colla d’anys.
Però les obres de la recuperació de
la falsabraga van trigar. La proposta era
generar un passeig de més de 500 metres a
peu de muralla recuperant les fortificacions
del segle xviii. El pressupost de l’operació, més de 100.000 pessetes, era un dels
entrebancs, que finalment es va solucionar
amb l’aportació del 90 % del total per part
de la Junta del Tesoro Artístico.
Per contra, els anys 1932, 1935 i 1936
la muralla va patir tres esllavissades
provocades per les aigües pluvials i un
mal estat del sistema de pavimentació
del pas de ronda i evacuació de pluvials.
La primera va ser al costat de la torre de
Sant Magí, que va permetre descobrir la
part inferior del famós relleu de Minerva. La segona va ser el parament exterior
de la baixada del Roser, a l’entrada del
passeig Arqueològic, reparat ja després
de les voladures dels napoleònics el 1813.
I, finalment, el 1936 es va esllavissar el
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parament interior del tram al costat de
l’Escorxador.
Jeroni Martorell va ser l’encarregat de
les seves restauracions, que va dur a terme
aplicant una metodologia que en certa
manera s’ha recuperat o reinventat en
les intervencions de la baixada del Roser
i de l’Hort de l’Arquebisbe. En el cas de
l’Escorxador, Martorell va construir una
sèrie de pòrtics de formigó armat que
cosien els dos paraments de muralla, buidant parcialment els farciments, inclòs el
de toves. Al tram de la baixada del Roser,
la base va reforçar el parament interior,
de maçoneria, amb un extradossat de
formigó armat, i va remuntar el parament
exterior amb carreus i reforç de mur de
formigó al fonament. El pas de ronda es
va solucionar amb bigues de ferro folrades de formigó i revoltons de rajola.
Durant la Guerra Civil (1936-1939)
van continuar els treballs al tram de l’Escorxador i, acabada la contesa, Francesc
Monravà va actuar al tram al costat del
Fortí Negre. També es va urbanitzar la
via de l’Imperi, entre el portal del Roser
i la rambla Vella. Les obres del nou Museu Arqueològic, a la plaça del Rei, van
descobrir un tram i una rampa al pas de
ronda, que es van integrar en el semisoterrani de l’edifici, de forma que tenim
una avançada intervenció en la qual es
protegeix un segment molt interessant de
muralla, alhora que es pot museïtzar.
Estem en una època en què aquestes
intervencions «conviuen» amb els eterns
problemes de la muralla. Sabem, per
exemple, que el 1945 es fan desaparèixer
les lletres del portal de Sant Antoni o es
fa retirar la gairebé endèmica presència d’heura. L’any 1961, una coneguda
pensió del carrer de Granada va practicar
l’obertura d’una porta a la base de la muralla, que es va fer tapiar poc després.
El 1964 s’inaugurava l’enllumenat
monumental. Són els anys en què l’arquitecte Alejandro Ferrant, responsable de la
conservació de la IV Zona, va treballar en
els monuments de Tarragona, i per tant
en la muralla. Una de les seves intervencions va ser al passeig de Sant Antoni.
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Aquí, el parament de carreus patia una
important pèrdua de volum. Ferrant va
actuar repicant morters i reposant blocs.
També va actuar a la torre de l’Arquebisbe.
Una altra actuació de llarg abast que
va comportar intervenir a la muralla
va ser la iniciada el 1973 a la capçalera
oriental del circ, declarada monument el
1963. Es va realitzar el desmuntatge de
fortificacions i estructures medievals i
modernes, mentre que es feien reparacions a la muralla romana. Posteriorment, es va redactar un pla especial de
protecció (el Pla Pilat, del 1979), que
pretenia recuperar una zona urbana molt
malmesa, incloent-hi la muralla romana.
Com a acció negativa, la construcció
d’un immoble a la via de l’Imperi (1976)
va comportar el desmuntatge parcial
d’un segment de carreuat medieval, que
es va haver de reposar.
Però tornem al passeig de Sant Antoni. En efecte, les actuacions d’Alejandro
Ferrant eren un primer pas per intentar
solucionar les importants patologies
d’aquest sector de muralla. L’estat de la
muralla era tema de comentari i preocupació de la ciutadania i les institucions,
i calia plantejar-hi solucions. Per aquest
motiu, el 1986 el Servei de Patrimoni
Arquitectònic de la Generalitat va dur
a terme una primera actuació a manera
de prova. Consistia en la reposició del
volum del parament exterior amb l’aixecament d’un regruixat de totxo massís
i aplacat de pedra. La solució va encetar
una polèmica més que agra. El problema
no se solucionava.
Uns despreniments de pedra el 1989
van obrir de nou el debat. Són els anys
en què l’arquitecte italià Andrea Bruno
iniciava la seva intervenció a la capçalera
oriental del circ. L’Ajuntament de Tarragona li va encarregar un primer estudi
de la restauració de la muralla. El 1990 es
va dur a terme una prova de restitució de
carreus al costat del portal de Sant Antoni, amb carreus de pedra calcisiltita i acabat extern a tall de disc. Paral·lelament, la
Direcció General del Patrimoni Cultural
va iniciar els treballs de recuperar el pas
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Intervenció del TERM
al costat del portal de
Sant Antoni, 1994.

de ronda a la via de l’Imperi i primer
tram del passeig Arqueològic.
En el marc dels programes d’escoles
taller i cases d’ofici, l’Ajuntament va
promoure el Taller Escola de Restauració
de la Muralla (TERM), amb una durada
de tres anys, que li va permetre actuar
en els trams del passeig de Sant Antoni,
el parament interior de la baixada del
Roser i Escorxador - baluard de Sant
Antoni. La intenció inicial era executar
els projectes que redactés Andrea Bruno,
però aviat es va optar per un nou enfocament metodològic, especialment amb
la direcció de l’arquitecte Jaume Roc
Costa. Es plantejava un treball interdisciplinari amb arquitecte, restaurador,
arqueòleg, biòleg, geòleg, picapedrer,
etc., que dissenyaven uns nous processos basant-se en el criteri d’intervenció
mínima fonamentats en els estudis
preliminars. Però precisament l’actuació
en el tram del passeig de Sant Antoni va
portar a una intervenció molt contundent, amb la substitució i restitució de
més del 90 % de carreus del parament.
Certament, la metodologia del TERM
marcava la pauta que se segueix en les
següents actuacions i que es reflecteix en
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el Pla Director. Entre el 2002 i el 2003, es
va restaurar un altre tram del passeig de
Sant Antoni, el de Casa Canals —amb
projecte de Jaume Roc Costa, Pau Arroyo
i Joan Menchon—, i de l’Escorxador
—amb projecte de Ramon Aloguín i
direcció d’obra de Jaume Roc Costa, Pau
Arroyo i Joan Menchon—. El 2006 es
va treballar en el tram del numero 1 del
carrer de Granada, que dóna també al
passeig de Sant Antoni, amb el projecte
de Xavier Romaní i Marc Olivé. Aquesta
actuació va comportar desmuntar parcialment l’obra de totxo del 1986.
El Pla Director de la muralla
Certament, la importància de les muralles de Tarragona fa que sigui difícil abordar-ne la intervenció de forma aïllada en
els diferents punts de la seva extensió. La
diversitat d’aparells constructius de les diverses èpoques, les múltiples patologies,
els diferents propietaris, la seva implicació en el traçat urbà d’una ciutat viva,
compliquen abordar-la també de forma
conjunta, de manera que es feia necessari
un pla director.
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Esllavissada de la
muralla a l’Hort de
l’Arquebisbe, 2005.

L’ensulsiada del parament interior del
l’Hort de l’Arquebisbe, el 15 de novembre
de 2005, va ser una trista notícia, però
també un fet en certa manera previsible,
més encara quan ja havia passat el 1932, el
1935 i el 1936, i segurament més vegades
al llarg de més de dos mil·lennis.
El 1935, Jeroni Martorell ja va realitzar un primer estudi de la muralla en què
apuntava clarament els problemes d’estabilitat per la colonització massiva del pas
de ronda, per exemple. Així, proposava la
consolidació de murs i la reconstrucció
dels enderrocats, el buidatge de terres
remogudes i un nou pavimentat del pas
de ronda i el desguàs de les pluvials. La
Guerra Civil no va permetre desenvolupar aquest projecte, tot i les seves actuacions i la continuació de l’obra per part
de Francesc Monravà.
Fer del defecte una virtut va ser en
bona part l’efecte principal de l’ensulsiada. En aquell moment, la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona, i
també l’Arquebisbat de Tarragona com a
tinent d’una important part de la muralla,
van abordar el problema de forma conjun-

102

ta. No tan sols hi havia problemes a l’Hort
de l’Arquebisbe, sinó també en altres punts
com el pati del col·legi Lestonnac, etc.
La primera actuació va ser evitar que
al tram de l’Hort de l’Arquebisbe continués esfondrant-se, de manera que es va
dur a terme un apuntalament provisional.
Paral·lelament es va plantejar un estudi
global de cara a analitzar i valorar la situació del monument en tota la seva extensió. Així, es va redactar l’infome Diagnosi
inicial i actuacions d’emergència i urgència
a la muralla de Tarragona. D’altra banda, i
per evitar l’entrada de pluvials al tram de
la baixada del Roser i la via de l’Imperi,
el 2007 es va fer una actuació d’urgència
que va consistir a instal·lar una coberta
provisional sobre el pas de ronda, sota la
direcció de Jaume Roc Costa.
L’informe donava una primera visió
de l’estat del monument, i va servir de
base per a l’elaboració del Pla Director de la Restauració de la Muralla de
Tarragona, on es planificaven les futures
intervencions d’emergència i urgència,
amb un primer estudi d’estabilitat. El
document responia a les recomanacions
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Estat del carreuat de
Casa Canals, al costat
del portal de Sant
Antoni, l’any 1991. El
tram és restaurat els
anys 2002-2003.

de la Carta de Baños de la Encina para la
conservación de la Arquitectura defensiva
en España, promoguda per la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales (29 de setembre de 2006). S’hi incloïen els estudis de geofísics de l’empresa Subterra i el d’estabilitat de BOMA.
Els treballs de Subterra van consistir
en vuit tomografies elèctriques i sondatges
per percussió del farciment de muralla,
amb la presa de mostres per determinar
els perfils estratigràfics. Es va arribar a
la hipòtesi de manca d’estabilitat, i per
tant de perill de nous despreniments.
Aquesta hipòtesi es basava en el fet que
en diferents trams el farciment original
de toves romanes havia desaparegut i era
substituït per nivells de terra i runa sense
cohesió; s’havia colonitzat l’espai entre
paraments de muralla, hi havia vegetació
i, en força punts, mancava una solució
de pavimentació i evacuació d’aigües de
pluja. Certament, el tema no deixa de ser
tan greu com polèmic, ja que es crea un
debat tècnic intens encara no solucionat,
i tal vegada cal plantejar més estudis que
permetin confirmar, matisar o refutar la
proposta d’aquesta seriosa patologia.
La redacció del Pla Director definia un
calendari d’actuacions basat en el major o
menor estat de degradació dels trams de
muralla i plantejava diferents tipus d’actuació. S’han pogut detectar diferents casuístiques referents a l’estat de conservació.
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En primer lloc, es pot esmentar la
pèrdua total o quasi completa de les
estructures originals, de manera que
només resta el traçat en la trama urbana
o emmascarat en construccions superposades. En altres punts, s’observa la
pèrdua del nucli i del parament interior
a causa de la colonització humana i un
mal estat del parament exterior. També
s’ha detectat el manteniment dels dos
paraments i la pèrdua del nucli de toves i,
a sota, el de pedres i terra. Un altre cas és
el manteniment del nucli i la pèrdua total
o parcial de paraments. I finalment, s’ha
constatat també la conservació alterada o
no dels paraments, mentre que els farciments originals s’han perdut, i en alguns
casos s’han substituït per farciments de
terres o en altres l’interior ha restat lliure.
Certament, la colonització de l’interior
de la muralla n’ha afectat la conservació,
tot i que també l’ha permès des del moment, per exemple, en què els fulls exteriors
han esdevingut compartimentacions i
parets de càrrega dels immobles que se li
han adossat —habitatges, fortificacions
posteriors, etc.—. Aquesta realitat també
indica un especial règim de propietat i
tinença de la muralla, amb trams sota
control municipal, altres sota control
eclesiàstic i finalment trams en mans de
privats, sovint comunitats de veïns que
comparteixen façana i mitgeres. Això
comporta que, a l’hora d’intervenir amb
finançament públic, calgui plantejar
convenis entre les administracions i els
tinents o propietaris de la muralla. A
més, és un aspecte que s’ha de tenir en
compte a l’hora d’abordar la restauració
dels diferents trams, ja que de vegades la
realitat de la muralla no correspon ben
bé al parcel·lari, i per tant als diferents
règims de propietat i tinença, com es pot
veure al passeig de Sant Antoni o a l’hora
d’estudiar la qüestió del pas de ronda.
El Pla Director també fa una primera
aproximació a les principals patologies de
la muralla, cosa que, a l’hora de redactar
els diferents projectes executius, fa que
calgui aplicar les corresponents propostes d’intervenció. No és un tema fàcil, ja
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Proliferació de
vegetació al tram de
l’Escorxador, any 1990.
Es veuen també els
pòrtics de formigó
armats del projecte
d’intervenció de
Jeroni Martorell.

que la diversitat d’aparells constructius,
colonitzacions històriques (i per tant
sovint consolidades), reparacions, reformes i les diferents patologies provoquen
un plantejament individualitzat en cada
tram, que després cal lligar amb els plantejaments generals de la intervenció en
un monument de gairebé un quilòmetre
de longitud per uns 12 metres d’alçada,
amb dos paraments i diverses solucions
de cobriment i pas de ronda.
Quant a l’estabilitat, en principi
es veu que la major part de la muralla s’assenta directament sobre la roca
terciària de la part alta, de gran duresa,
i no sembla patir en aquest sentit. Ara
bé, en determinats punts s’entreveu un
nivell geològic més tou, les margues
calcàries o tapassos, que a més han estat
retallats fins a la línia de muralla, cosa
que s’ha de solucionar convenientment,
com el cas del tram a 3 metres sobre el
nivell de carrer, del costat del baluard
de Sant Antoni. També cal recordar que
la muralla s’aprofita estructuralment
de les construccions que la colonitzen,
especialment al passeig de Sant Antoni, i
caldrà treballar individualment l’estat en
cadascun dels immobles.
Quant al drenatge de les pluvials, ens
trobem amb un problema que ha ocasionat les esllavissades del 1932, 1935, 1936
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i 2005. Hi ha trams del pas de ronda
on no hi ha un tractament correcte per
evitar filtracions, i els desguassos són
sobre la cota de circulació, de manera
que l’aigua s’absorbeix pels farciments de
la construcció. En força trams, la substitució dels carreus originals en sec per
paraments de carreu o maçoneria amb
juntes segellades amb morters, o el repàs
de juntes amb morters, ciments —també
al sòcol megalític—, dificulten la sortida
de les aigües filtrades. A més, deterioren
la conservació dels materials que componen els fulls de la muralla. Cal veure
també l’estat dels baixants de pluvials
i aigües grises i negres dels immobles
que la colonitzen. De fet, les analítiques
dutes a terme el 1992 i 1993 mostraven
la presència de nitrats, sulfats i fosfats
procedents dels baixants de les cases.
La proliferació de vegetació superior
és una altra realitat que afecta el monument, des de les heures a margallons,
ametllers, etc., que trobem tant en el pas
de ronda com en els murs o els coronaments de tàpia. Els nius de coloms en els
carreus i paraments de maçoneria i tàpia
amb pèrdua de volum l’afecten seriosament i provoquen despreniments de
pedres que han obligat a instal·lar xarxes
de protecció en diversos punts. A més,
l’acció química dels excrements agreuja
la situació de la pedra.
Les colonitzacions de la muralla han
provocat que s’usi com a habitatge o com
a element estructural de cases i fortificacions. S’hi han obert finestres, balcons,
portes, hi ha baixants, pàtines antigues per
estudiar, arrebossats i reparacions que cal
tractar tant individualment com conjunta.
El context urbà és un altre aspecte.
Tenim dos portals oberts a la circulació
rodada, cosa que els ha afectat, especialment en el cas del Roser. L’entrada de
vehicles de grans dimensions, tot i les
prohibicions, ha comportat sovint que
l’arc rebi cops i ha fet malbé dovelles
i muntants. La solució final ha estat
restringir el pas mitjançant un sistema de
pilones i control de vehicles per mitjà de
càmeres. En el cas del de Sant Antoni, la
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Alçat del parament
exterior de la baixada
del Roser, amb fases
històriques, i secció
interior.

situació no és tan greu però s’ha prohibit
l’accés de vehicles de més de 2,5 tones.
Els dipòsits procedents de la combustió
d’hidrocarburs es dipositen especialment
a les zones baixes de la muralla i provoquen crostes negres, com es va poder
detectar el 1991 i 1992 al sòcol de la baixada del Roser. En altres casos, la trama
urbana dificulta la visualització correcta
del monument o el mobiliari urbà hi té
una convivència difícil: senyalització turística i de trànsit, parades del transport
públic, etc., cosa que de vegades complica l’adequació del monument en una
ciutat viva del segle xxi.
Tampoc podem oblidar l’acció antròpica, com grafits i actes vandàlics, que, si
bé no són generalitzats, es donen periòdicament.
Aquests agents, junt amb els atmosfèrics i les diferents litologies o les característiques fisicoquímiques de morters i
altres elements constructius, han afectat
i afecten la conservació de la pedra, en
especial la procedent de les pedreres de la
zona de la muntanya del Loreto. S’observen patologies diferents segons el tram
de muralla i segons el material.
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Intervenció a la baixada del Roser
L’actuació en aquest tram es va dur a
terme entre els anys 2010 i 2011 en el
marc dels programes de l’1 % Cultural entre la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Tarragona. Ens enfrontem a un sector amb seriosos problemes
d’estabilitat pels materials emprats en
el nucli de la muralla, amb manca de
cohesió i amb les alteracions al llarg del
temps en el seu interior. Cal recordar
que és un espai que va ser volat parcialment el 1813 durant l’evacuació de les
tropes napoleòniques, i que es va reparar
poc després. L’acció de l’aigua va provocar l’esllavissada del parament exterior
el 1935, restaurat per Jeroni Martorell.
Si bé es conserva una part important
del parament exterior romà, es veuen reparacions i reformes medievals, colonització del nucli interior i un ampli buit
interior fruit de l’ensulsiada del 1935. El
forjat del pas de ronda, obra de Jeroni
Martorell, està en força mal estat. L’estudi tècnic apunta a problemes d’estabilitat i poca seguretat davant una eventual
esllavissada. En el parament interior,
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Seccions de la proposta
de projecte a la baixada
del Roser.
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que dóna a la baixada del Roser, obra
de maçoneria i morter, s’hi han detectat desploms de més de 40 centímetres.
La factura del mur de maçoneria i la
reconstrucció del de carreus que dóna
al passeig Arqueològic mostra l’estat
de la muralla: manca d’adherència de
la fàbrica, carreus irregulars degradats,
juntes buides, mals assentaments, etc.
El pas de ronda mostra manca d’estanquitat, amb filtracions i mal estat de les
bigues de ferro amb folre de formigó,
amb despreniments i pèrdua de secció
resistent. La presència de vegetació en
els paraments també indicava l’existència de filtracions.
La intervenció va consistir primer
en el muntatge de contraforts metàl·lics
exteriors de cara a permetre l’excavació
arqueològica de nivells interiors que
no estaven cohesionats, de cronologia

bàsicament moderna, fins als nivells
que assegurin l’absorció dels esforços
horitzontals.
Com en el cas de l’Hort de l’Arquebisbe, es va poder detectar un reforç o
regruixament del parament de carreus
amb un mur de maçoneria molt ample,
que fa pensar en actuacions de consolidació d’època moderna. Les fissures
detectades a l’interior palesaven els
esforços provocats pels desploms del
parament interior. Seguidament es va
dur a terme el reforçament estructural
mitjançant elements verticals d’enriostament, mantenint provisionalment
els perfils metàl·lics antics. Finalment
es va substituir el pas de ronda per una
nova estructura amb els corresponents
desguassos d’aigua. Per acabar, es van
desmuntar els contraforts metàl·lics
instal·lats a l’inici de l’operació.
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Estat del tram de
muralla de l’Hort de
l’Arquebisbe que es va
esllavissar el 2005.

Secció longitudinal del
projecte d’intervenció a
l’Hort de l’Arquebisbe.

Intervenció al jardí del Palau
Arquebisbal
Una altra actuació es va realitzar al tram
de muralla del jardí del Palau Arquebisbal o Hort de l’Arquebisbe (pla de Palau,
2-4). El mes de novembre del 2005, un
fragment del parament interior, obra de
carreus reformada en època medieval, va
patir una esllavissada després d’uns dies
d’intenses pluges. Després d’uns primers
treballs d’emergència consistents en la
construcció de dues parelles de contraforts per evitar l’esventrament de la
muralla (2005-2006), es va plantejar la
reconstrucció del tram, que es va finançar
gràcies al conveni que mantenen l’Ajuntament de Tarragona i la Generalitat per
als programes de l’1 % Cultural, i que es
va executar entre els anys 2010 i 2011.
L’estudi del tram de muralla ens
mostra que es tracta d’un segment força
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transformat, perquè s’hi van documentar diferents colonitzacions, com es veu
especialment al costat de l’esllavissada,
on es conserven canalitzacions i dipòsits
d’aigua que es poden relacionar amb
l’hort i la mina arquebisbals (segle xviii).
L’actuació duta a terme va comportar
l’excavació arqueològica dels rebliments
interiors de la muralla, datables en època
medieval i moderna, però va deixar els
nivells de toves que cal relacionar amb la
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Estat final de la
intervenció de l’Hort
de l’Arquebisbe, 2011.

segona fase romana. D’altra banda, es va
realitzar l’estudi i classificació dels carreus procedents de l’esllavissada de cara a
restituir-los, en la mesura del possible, al
lloc original, d’acord amb la documentació fotogràfica anterior al 2005. En concret, una sèrie de preses fotogràfiques del
1994, gairebé planes, permetien plantejar
aquesta actuació.
La intervenció arqueològica va permetre observar que el parament exterior
va ser regruixat amb una obra de maçoneria en època moderna, com es veu a
la baixada del Roser, així com amb una
sèrie de rebliments poc cohesionats que
produïen empentes als fulls de la muralla. L’estudi paramental mostrava restitucions i reparacions dels carreus, reconstruccions medievals i reaprofitament de
peces d’època romana.
En un segon moment es va procedir a
la reconstrucció del parament que dóna
a l’Hort. L’enriostament interior format
per una estructura de fusta com el de la
baixada del Roser permetia consolidar
els dos fulls de carreus i formar sobre seu
el pas de ronda seguint les cotes originals
prèvies a l’esllavissada.
El parament exterior que dóna al
passeig Arqueològic va ser objecte d’una
neteja no agressiva, amb el sanejament
108

dels elements de pedra, morter i tàpia del
pas de ronda en mal estat i amb reintegracions puntuals de carreus malmesos i que
amenaçaven de patir despreniments.1
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La muralla romana de
Gijón: Aspectos de su
musealización e integración
en el tejido urbano

The Roman walls of
Gijón: Aspects of their
preservation, presentation
and fit into the urban fabric

En aquesta aportació es valoren els aspectes constructius
i cronològics de la muralla de
Gijón, així com les possibilitats
patrimonials que ofereix aquest
monument com a testimoni del
passat originari del nucli romà de
Gijón. A la primera part d’aquest
treball es resumeix la informació
més significativa sobre el recinte
tardoromà i es proposa la interpretació de les últimes troballes
realitzades els anys 1999 i 2004
a la zona de la porta principal de
la fortalesa, així com la valoració
del paper estratègic de Gijón en
el tardoimperi. En aquest sentit,
la seva potent fortificació, localitzada en els diversos sondejos
duts a terme al barri de Cimadevilla, és un testimoni excel·lent de
vitalitat del nucli romà tardoimperial, sense oblidar la presència de materials d’importació del
període tardoantic, recollits en
les diverses excavacions realitzades. En segon terme, es plantegen les accions relacionades
amb la museïtzació del recinte
emmurallat.

En esta aportación se valoran los
aspectos constructivos y cronológicos de la muralla de Gijón, así
como las posibilidades patrimoniales que ofrece este monumento como testimonio del pasado
originario del núcleo romano de
Gijón. En la primera parte de este
trabajo se resume la información
más significativa sobre el recinto tardorromano y se propone
la interpretación de los últimos
hallazgos producidos en los años
1999 y 2004 en el entorno de la
puerta principal de la fortaleza, así como la valoración del
papel estratégico de Gijón en el
tardoimperio. En este sentido, su
potente fortificación, localizada
en los diversos sondeos realizados en el barrio de Cimadevilla,
es un excelente testimonio de vitalidad del núcleo romano tardoimperial, sin olvidar la presencia
de materiales de importación del
periodo tardoantiguo, recogidos
en las diversas excavaciones
realizadas. En segundo término,
se plantean las acciones relacionadas con la musealización del
recinto amurallado.

This paper assesses the structural and chronological features of
the walls in Gijón, as well as the
heritage possibilities offered by
this monument as testimony to
the Roman origins of Gijón. The
first part of the paper summarises the most important information about the late Roman town
and proposes an interpretation of
the last finds, unearthed in 1999
and 2004 in the area of the main
gate of the fort, as well as an
assessment of Gijón’s strategic
role in the late imperial period. In
this respect, its powerful fortifications, found in archaeological
prospecting in the Cimadevilla
neighbourhood, are excellent
proof of the vitality of the late
imperial Roman settlement, without forgetting the presence of imported objects from late antiquity,
unearthed in various excavations.
Secondly it discusses the steps
taken to turn the walled town into
a museum site.
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La muralla romana de Gijón:
Aspectes de la seva museïtzació
i integració en el teixit urbà
Carmen Fernández Ochoa, Paloma García Díaz
i Fernando Gil Sendino

La península de
Cimadevilla (Gijón)
amb la proposta del
traçat de la muralla
romana. Imatge:
Equipo Arqueológico
de Cimadevilla.

Introducció
L’objectiu principal d’aquesta intervenció
és presentar alguns aspectes de la museïtzació de la muralla de Gijón que poden
tenir interès en el context d’una reunió
científica referida sobretot a la muralla de
Barcelona, la seva història i la seva conservació.
El coneixement que tenim avui en
dia de la muralla romana de Gijón ha
estat possible gràcies a un laboriós treball
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d’excavació arqueològica i a un estudi
intensiu de la tècnica edilícia i dels seus
paral·lelismes i concordances amb altres
fortificacions romanes. Una gran part
d’aquesta informació està recollida a l’obra
monogràfica que vam publicar el 1997,1 i
s’acaba de completar amb altres intervencions posteriors que s’han anat succeint
arran de la declaració del nucli antic de la
ciutat com a bé d’interès cultural (BIC).
En els últims segles de la romanitat,
especialment al llarg del segle iv dC, el
nucli romà de Gijón va experimentar
un major auge, íntimament relacionat
amb el seu paper dins la política estratègica de l’Imperi. En aquest sentit, la
seva potent fortificació, rastrejada en els
diversos sondatges que s’han fet al barri
de Cimadevilla, és un testimoni excel·lent
d’aquesta vitalitat, això sense oblidar
la presència de materials d’importació,
pertanyents a les fases tardoantigues, que
s’han recollit en les diverses excavacions
dutes a terme al nucli antic de la ciutat.
La muralla de Gijón apareix ressenyada a les cròniques medievals, i en
particular a la narració dels setges que la
ciutat va patir a finals del segle xiv pel
1. Carmen Fernández Ochoa, La muralla romana de Gijón
(Asturias), Gijón, Ayuntamiento de Gijón, 1997.
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seu protagonisme col·lateral en les lluites
dels Trastàmara. Precisament va ser la
rendició de la ciutat, després del tercer
i últim setge, el que va marcar la fi de la
muralla tardoromana. L’entrada d’Enric
III a Gijón va suposar la destrucció de la
ciutat en resposta a la seva rebel·lia, així
com l’anorreament de les seves muralles
en un acte simbòlic de gran significació.
La resistència que va demostrar la ciutat
cantàbrica va ser possible gràcies a les
seves muralles tan potents, que convertien
aquest enclavament en una fortalesa inexpugnable. Aquest episodi històric revela
a la perfecció l’excel·lència de l’obra i
l’acurada tècnica poliorcètica que es va fer
servir en la construcció d’aquesta fortalesa, que es va mantenir en peu durant deu
segles conservant els seus atributs defensius originals.2
Els primers cronistes i antiquaris de
l’edat moderna (segles xvi i xvii) es fan
ressò en els seus escrits de la importància de la vella fortificació de Gijón. Des
d’aquest moment i fins a l’actualitat,
la fortalesa de Gijón apareix en totes
les històries locals o regionals, tracta-

da d’acord amb els principis teòrics
imperants a cada època.3 Jovellanos, en
el seu text per al diccionari de Martínez
Marina, és l’únic autor que en descriu la
trajectòria amb força precisió,4 però els
primers que van oferir una aproximació
arqueològica van ser Calixto Alvargonzález i Julio Somoza. A l’excavació
de Campo Valdés, l’objectiu prioritari
de la qual consistia a presentar el descobriment de les termes, van localitzar
per primera vegada restes de la muralla
en un pla i en van descriure la tècnica constructiva, per bé que no en van
acabar d’encertar la trajectòria posterior
en aquells verals. Aquesta va ser l’única
intervenció arqueològica que es va dur
a terme a la muralla fins que el 1982
van començar les nostres excavacions.
Durant dotze anys s’han anat excavant
seccions d’aquesta muralla. Aquestes
labors han estat condicionades, com
qualsevol excavació urbana, per la
presència d’infraestructures urbanes de
tota mena (conduccions, desguassos,
etc.) i per la delimitació de sondatges
amb una orientació i unes dimensions

2. Carmen Fernández Ochoa, El lenguaje de las piedras, Gijón,
Gea, 2003, pàg. 146.
3. Carmen Fernández Ochoa i Enrique Pérez Campoamor,
«Historiografía de la muralla romana de Gijón», dins Carmen
Fernández Ochoa, La muralla romana..., pàg. 17-52.

4. Javier López Álvarez, «El artículo “Gijón” de Jovellanos para
el Diccionario geográfico-histórico», dins Carmen Fernández
Ochoa, La muralla romana....

Torre barbacana
baixmedieval que
defensava l’accés a
la porta de la ciutat
al segle xiv. Imatge:
Equipo Arqueológico
de Cimadevilla.
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Plànol amb els
sectors de l’excavació
arqueològica de la
muralla romana de
Gijón. Dibuix: Equipo
Arqueológico de
Cimadevilla.

relativament aleatòries, a causa de les
modificacions del traçat urbà posterior.
La declaració del nucli històric de Gijón
com a bé d’interès cultural sotmès a un
estricte control arqueològic ha fet possible la salvaguarda d’importants parts
del monument.
Aspectes constructius i cronològics:
valoració de la muralla de Gijón en el
context del període tardoimperial
Tal com hem publicat en nombrosos
treballs,5 aquestes intervencions han permès documentar una muralla que forma
un circuit lineal de planta irregular que,
adaptat a les característiques del terreny,
voreja la península de Cimadevilla per
tres dels seus costats, amb un traçat que
coincideix aproximadament amb la

INTERVENIR A LA MURALLA ROMANA DE BARCELONA, UNA VISIÓ COMPARATIVA

Intervenir la muralla 3ª versio.indd 113

5. Entre altres, Fernández Ochoa, La muralla romana…;
Carmen Fernández Ochoa i Paloma García Díaz, «La
muralla romana de Gijón: Investigación y recuperación de un
monumento histórico», Cuadernos de Patrimonio Histórico
(2002), pàg. 163-177; Fernández Ochoa, El lenguaje
de…; Fernández Ochoa i Morillo, 2003 i 2007; Carmen
Fernández Ochoa i Fernando Gil Sendino, «El recinto
amurallado de Gijón: Origen y permanencia hasta la Edad
Media», dins Antonio Rodríguez Colmenero, Isabel Rodà
(coord.), Murallas de ciudades romanas en el occidente del
Imperio. Lucus Augusti como paradigma, dins Actas del Congreso
Internacional celebrado en Lugo [26-29 novembre 2005], 2007,
pàg. 410-414; Carmen Fernández Ochoa, Ángel Morillo
i Javier Salido, «Ciudades amuralladas y annona militaris
durante el Bajo Imperio en Hispania: una cuestión a debate»,
dins Javier Arce y Bertrand Goffaux (ed.), Horrea d’Hispanie
et de la Méditerranée romaine, Madrid, 2011, pàg. 265-286;
Carmen Fernández Ochoa, Paloma García Díaz i Fernando
Gil Sendino, «Investigación y recuperación patrimonial de la
muralla romana de Gijón (Asturias)», dins Les enceintes urbaines
de la Novempopulanie à la fin de l’Antiquité: Entre Aquitaines
et Hispanies [Cahiers d’histoire, d’archéologie et de littérature
antiques], Pau, UPPA [en premsa].
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Evidències de la
muralla baiximperial
trobades a la plaça
de Jovellanos, 1990.
Imatge: Equipo
Arqueológico de
Cimadevilla.
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cota 10. El seu perímetre és de 850 metres
i engloba una superfície d’unes 16 hectàrees, de les quals a l’antiguitat es devien
ocupar aproximadament 7 hectàrees.
Gràcies als sondatges que s’han dut a
terme, n’hem pogut determinar el recorregut a la part oriental i meridional,
mentre que per al flanc occidental les
troballes només ens permeten fer-ne una
reconstrucció parcial.
El mur arrenca del Cerro de Santa
Catalina, al límit amb el penya-segat del
costat del Club Astur de Regatas, baixa
per l’avinguda de La Salle, fa un gir per
passar per darrere de l’actual sagristia de
Sant Pere i descriu un altre gir est-oest
per continuar el seu recorregut al llarg
del lateral d’aquesta església fins a arribar
a les termes. A continuació travessa
l’istme per Campo Valdés i està documentada davant de la façana del col·legi
del Santo Ángel, a la plaça de Jovellanos,
en el lateral del restaurant La Casona,
i posteriorment travessa el carrer de
Recoletas, on es té documentada la porta
principal de la ciutat. Des d’aquí s’endinsa en l’anomenat Hort del Palau de

Revillagigedo. A partir d’aquest punt, el
contorn es perd fins que torna a recuperar-se a l’extrem occidental del Cerro de
Santa Catalina, al costat de l’edifici de la
Creu Roja del Mar.
Les restes més ben conservades ofereixen una alçada màxima de 3 metres. És
impossible restituir-ne l’alçària real ni fer
cap aproximació fidedigna a les estructures que devia acollir a la part alta. No podem determinar arqueològicament l’existència de cap pas de ronda ni d’escales
internes que permetessin accedir-hi. La
murada presenta un gruix uniforme de
4,60 metres, llevat de la part sud-oest, on
la presència de les termes obliga a reduir-ne el gruix d’una mica més d’un metre.
No hem acreditat la presència de fossats,
un sistema defensiu complementari poc
habitual en les muralles tardanes,6 que en
elles mateixes ja eren baluards defensius
prou poderosos.
S’han localitzat dotze torres perimetrals que ens permeten reconstruir una
fortalesa amb una mica més d’una trentena d’aquests baluards. A la muralla de
Gijón s’hi combinen torres semicirculars
i torres quadrades, i les quadrades estan
reservades en exclusiva per a la porta
principal d’accés. Les torres semicirculars, lleugerament peraltades, apareixen
a intervals regulars d’uns 18 metres. La
variabilitat d’aquest interval es relaciona
amb les característiques del terreny i amb
la necessitat de defensar els trams més
vulnerables. Com ja se sap, la multiplicació de les torres en el baix Imperi respon
a una tàctica militar encaminada a reduir
els angles morts.
Només hem aconseguit documentar
la porta principal de la muralla, però no
podem descartar la presència d’altres
accessos en algun dels flancs restants.
Aquesta porta es troba situada a la part
meridional de la ciutat, a la zona que
avui correspon al carrer de Recoletas, la
Torre del Rellotge i l’Arxiu Municipal.
Es tracta d’una porta biforada amb dues
6. A Espanya, s’ha comprovat l’existència d’un fossat a la
muralla tardana de Lugo.
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Excavacions
arqueològiques
realitzades l’any 2004 a
la zona de la porta de
la fortificació romana.
Imatge: Equipo
Arqueológico de
Cimadevilla.

Llenç exterior de la
muralla al Sector C,
antiga horta del palau
de Revillagigedo,
que avui és la seu de
l’Arxiu Municipal,
2004. Imatge: Equipo
Arqueológico de
Cimadevilla.

torres de flanqueig quadrangulars de
5,40 metres de costat projectades cap a
l’exterior. Les torres estan separades per
un espai de 7,5 metres dividit en dos
passatges per un mur (spina) de què ens
han arribat algunes restes. La porta està
feta amb carreus de gres ben escairats i
units amb grapes en forma de cua d’oreneta doble. Aquesta característica tècnica
denota un clar desig de monumentalitzar
l’accés dins del conjunt de la muralla,
atorgant-li certa majestuositat pel fet que
es tractava, a més, d’una entrada biforada
i flanquejada per torres molt potents,
model que troba referents, com ha indicat Pierre Gros molt encertadament, en
els clàssics arcs triomfals o commemoratius propis de l’arquitectura romana. Les
excavacions posteriors realitzades entre
els anys 1999 i 2004 als solars situats
darrere de la torre oriental de la fortificació han aportat nova informació sobre
les transformacions d’aquest accés des
dels primers moments de la instal·lació
de Roma a Cimadevilla. Podem afirmar
que la cronostratigrafia de l’espai excavat
confirma, un cop més, que la muralla
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tardoromana s’assenta sobre un nivell
altimperial que, malgrat haver aportat
escassos materials, podem situar entre els
segles i i iii dC. Igualment, l’excavació
va deixar al descobert les rases per als
fonaments que es van obrir per construir
la muralla, que tallen tant els estrats
altimperials com el substrat geològic. A
més, es va comprovar que la construcció de la porta a l’istme de Cimadevilla
va implicar l’alteració topogràfica de la
zona, perquè els espais que flanquegen
la via d’accés a la ciutat es van reblir per
elevar la cota del terra i, molt probablement, construir-hi terraplens contra el
llenç interior de la muralla que havien
de facilitar els accessos al pas de ronda.
Per contenir aquests dipòsits de terra
d’ambdós costats de la calçada, es van
aixecar uns murs contenidors en forma
d’ela. A l’esquena d’aquesta torre de la
porta s’ha definit un espai rectangular
obert a l’entrada que interpretem com el
forat per a l’escala que devia donar accés
als espais habilitats a l’interior o a la seva
capçalera o al pas de ronda. Una dada
evident després de la intervenció del
2004 és que les dues torres de la porta es
van alçar junt amb els llenços de la muralla en un únic projecte constructiu i en
el mateix moment en què es va aixecar

MUHBA DOCUMENTS 12, pàg. 110-123

115

07/04/17 13:35

Planta de la porta
biforada de la muralla
amb la indicació de les
actuacions realitzades
a l’accés oriental de
la porta durant la
l’antiguitat tardana i
l’edat mitjana. Dibuix:
Equipo Arqueológico
de Cimadevilla.

tota la fortificació tardoromana. L’opus
caementicium del reblert de la muralla i
de la base de les torres presenta les mateixes característiques en la seva composició
i una homogeneïtat constructiva total, i
no s’hi aprecia en cap moment cap indici
que ens pugui fer sospitar que l’edificació
d’aquest accés respon a diferents moments de factura.7 No obstant això, s’han
detectat alteracions posteriors dutes a
terme sobre el llindar oriental de la porta
que obliteren aquest pas i que fins i tot
ceguen el possible forat de l’escala. Així
doncs, la primera reforma de la porta
biforada de Gijón va consistir a tancar
el pas oriental amb un mur molt potent
i a construir una claveguera de desguàs
al costat de la torre est. És possible que
aquesta obra es dugués a terme durant
l’antiguitat tardana, i hauria tingut com
a objectiu enfortir la defensa tancant
una de les dues obertures de l’accés a la
ciutat. La segona actuació de què es té
constància, que es devia materialitzar en
algun moment de l’edat mitjana, va con7. Fernández Ochoa i Gil Sendino, «El recinto
amurallado…».
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sistir a cegar l’accés a l’escala de la torre
oriental i, doncs, inutilitzar el pas des del
carrer a la torre.
Si reprenem la descripció general de
la fortificació, el cinturó de la muralla
utilitza una tècnica constructiva menys
espectacular, però no per això menys
efectiva. Es tracta d’un parament doble
amb carreuons de calcària o de gres,
reblert d’un nucli d’opus caementicium
compost d’una mescla d’argamassa amb
pedres de dimensions mitjanes i grans.
Tant la calcària com el gres procedeixen
de pedreres localitzades a la rodalia de
Gijón. Les cortines murals exteriors es
fan amb gres i emprant l’opus incertum
en la major part del seu traçat, excepció
feta del front meridional, en què s’aplica
l’opus vittatum, amb carreuons ben carejats, cosa que li devia conferir un aspecte
constructiu més acurat que no desentonés amb l’obra de carreus característica
de la porta principal. Als llenços interns
es va emprar la pedra calcària i sempre
en opus incertum o maçoneria. L’estudi
dels materials arqueològics associats als
fonaments de la muralla, i localitzats en
paquets estratigràfics coherents, oferei-
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xen una cronologia per a aquesta obra
que la situa entre finals del segle iii dC i
principis del segle iv (vid. infra).
A Hispània, podem identificar grosso
modo dos moment de creació de muralles. El primer se situa a l’època d’August,
dins de la seva política d’articulació del
territori. Així s’emmurallen Bàrcino
(Barcelona), Caesaraugusta (Saragossa),
Augusta Emerita (Mèrida), Pax Iulia
(Beja), Conimbriga (Condeixa-a-Velha),
etc. Aquestes edificacions presenten un
gruix que no supera els 2 metres i una
alçària d’entre 4 i 6 metres. Tenen torres
perimetrals de petit diàmetre i portes
monumentalitzades. Aquestes característiques constructives han fet que s’insistís
en el seu valor simbòlic i de prestigi per
sobre del seu valor defensiu, per bé que
caldria deixar constància que en cap cas
serien funcions excloents.8
L’altre gran moment constructiu de
recintes emmurallats se situa ja en el baix
Imperi, i la muralla de Gijón pertany a
aquesta cronologia. A partir de la segona
meitat del segle iii i fins a finals del iv o
principis del v, es creen la major part de
les muralles documentades d’Hispània
o es du a terme la refortificació de les
que ja existien. L’inici d’aquesta política
constructiva coincideix amb els nous
esquemes estratègics i els nous plantejaments socioeconòmics característics del
baix Imperi.9
L’arribada dels pobles bàrbars,
recollida per les fonts textuals, que es
produeix a la segona meitat del segle iii
dC, va ser considerada durant molt de
temps la causa directa d’aquests procés
d’emmurallament. Actualment disposem d’un volum de dades més gros i més

8. Carmen Fernández Ochoa i Ángel Morillo,
«Fortificaciones urbanas de época bajoimperial en Hispania:
Una aproximación crítica (primera parte)», Cuadernos de
Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid,
18 (1991-1992), pàg. 227-260.
9. Carmen Fernández Ochoa i Ángel Morillo, «Ejército
y amurallamiento urbano durante el Bajo Imperio Romano:
defensa y estrategia», dins V. Espinosa i S. Castellanos (ed.),
Comunidades locales y dinámicas de poder en el norte de la
Península Ibérica durante la Antigüedad Tardía, Logroño, 2007,
pàg. 201-222; entre altres.
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diversificat, extret en gran mesura de les
actuacions arqueològiques, que impedeix
donar suport sense més a aquesta explicació. Sense negar el clima d’inseguretat
que van sembrar aquestes incursions en
l’imaginari de l’Imperi, no podem oblidar l’aspecte simbòlic, d’enriquiment i de
prestigi municipal que conferia la muralla al nucli urbà que en pogués gaudir.10
En aquests mateixos moments es
dóna també un canvi en l’estratègia
militar de l’Imperi. L’exèrcit d’època
tardana abandona el seu paper agressor
per convertir-se en un element sobretot defensiu, amb el qual la muralla té
una funció dissuasiva molt important.
Aquest canvi d’estratègia militar genera un nou sistema defensiu que s’ha
denominat «defensa en profunditat». A
l’alt Imperi, l’esforç defensiu es localitza
exclusivament al limes o frontera i es
deixa en mans dels contingents de l’exèrcit que hi són establerts. Però un cop que
aquesta estratègia fracassa amb l’entrada
de les hordes bàrbares en temps ja de
Marc Aureli, s’imposa una reordenació
militar i estratègica que asseguri el territori que està sota el control de Roma.
Així sorgeix la necessitat de defensar
no només la frontera sinó la totalitat
del territori, sobretot els seus eixos de
comunicació i els seus nuclis estratègics.
L’emmurallament de determinats nuclis
urbans respon a aquesta nova concepció
de l’estratègia imperial.11
Les muralles baiximperials constitueixen uns cinturons molt potents
i presenten un projecte constructiu
capaç de garantir la seva solidesa davant
d’un possible atac. Es tracta de dissenys
d’inspiració militar caracteritzats per uns
murs de grans gruixos i per la proliferació
de torres, generalment semicirculars, més
altes i més pròximes. D’aquesta manera
s’assegurava tant la mobilitat interna de la
tropa com la resistència a l’ariet i l’augment d’angles de visió davant l’enemic.

10. Fernández Ochoa i Morillo, «Ejército y amurallamiento...»
11. Fernández Ochoa i Morillo, «Ejército y amurallamiento...»
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Les portes, per la seva banda, mantenen la
seva autonomia arquitectònica clarament
vinculada a l’important valor simbòlic
que tenen. No hi ha cap model unitari en
la realització d’aquestes portes. A Hispània són majoritaris els passos estrets
flanquejats per torres circulars, tot i que
existeixen altres models, cosa que atesta
la mateixa muralla de Gijón amb la seva
entrada de doble arc.12
A l’hora de mirar d’ajustar les cronologies de les muralles tardoromanes
documentades a la península Ibèrica,
ens trobem obstacles molt seriosos que
fan impossible fer-ne una adscripció
certa. Com hem indicat unes quantes
línies més amunt, al baix Imperi podem
detectar dos moments constructius que,
de manera àmplia, es localitzen entre
mitjan segle iii i el segle iv dC, i després
una última fase en ple segle v dC, però
hi ha dificultats evidents per fer l’adscripció cronològica de les muralles, ja que
les fonts escrites tampoc aporten cap
dada en aquest sentit. Així doncs, davant l’absència d’una tipologia definida,
l’únic procediment que pot aportar llum
sobre el moment en què es construeix
una determinada muralla és el registre
estratigràfic. La pràctica arqueològica
està condicionada per diverses variables,
en alguns casos alienes a la disciplina
mateixa i en altres casos directament
relacionades amb el discurs arqueològic.
En l’estudi de les fortificacions tardanes ens trobem dificultats de totes dues
naturaleses. En el cas de les muralles no
localitzades en descampats actuals, la
mateixa evolució de la ciutat n’ha anat
complicant el registre arqueològic, pel fet
que en molts casos ha alterat els estrats
tardans i ha modificat, amb afegitons
medievals o moderns, la fesomia original
de la muralla. A tot això cal afegir les
dificultats derivades de qualsevol excavació urbana a què tantes vegades ens hem
referit en els nostres treballs. Però també
hi ha condicionants interns de la nostra

12. Fernández Ochoa, La muralla romana…
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disciplina mateixa a l’hora d’intentar
precisar en quin moment s’erigeixen les
muralles baiximperials. La ceràmica,
la nostra aliada més fidel en la datació
estratigràfica, i això malgrat els avenços
de les últimes dècades, continua submergida en una profunda indefinició cronològica a l’hora de determinar temps curts
durant les fases baiximperials i tardoantigues. Això ens impedeix prendre en
consideració ritmes constructius amb
un major grau de detall més enllà dels
dos grans moments de l’emmurallament
tardà ja esmentats.
Sembla que la muralla de Gijón es
localitza cronològicament en el primer
d’aquests grups, datat a mitjan segle iii
dC o principis del segle iv.13 En el nostre
treball monogràfic sobre la muralla de
Gijón14 i en altres contribucions amb Ángel Morillo, vam fer una anàlisi exhaustiva de les muralles tardanes localitzades
a Hispània i vam plantejar l’existència
probable d’un programa de fortificacions
centrat a la província de la Gal·lècia.
En aquests moments i en aquesta zona,
es detecta l’emmurallament de nuclis
urbans de tipus mitjà i petit, amb unes
característiques constructives i tipològiques relacionades estretament entre elles.
Cal relacionar la construcció d’aquestes
muralles amb el canvi d’orientació en
la defensa de l’Imperi que hem apuntat
anteriorment. Aquestes muralles no sorgeixen, en termes defensius nets, per fer
front a un invasor a la manera de defensa
fronterera, sinó que més aviat semblen
estar orientades a assegurar una via de
comunicació de gran importància per als
interessos econòmics baiximperials. La
Meseta, Lusitània i la vall de l’Ebre tenen
un paper transcendental en l’aprovisionament, mitjançant la recollida de
l’annona per a les tropes de l’exèrcit
acantonades a la frontera germànica.15
Assegurar aquest aprovisionament es
13. Vegeu l’exposició sobre la cronologia de les muralles
tardanes d’Hispània a Fernández Ochoa, Morillo i Salido,
«Ciudades amuralladas y…». Per a Gijón, Fernández Ochoa,
García Díaz i Gil Sendino, «Investigación y recuperación…».
14. Fernández Ochoa, La muralla romana…
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Plàtera de TSA D Hayes
104 amb decoració de
crismons recuperada
a la zona de la porta
de la muralla. Imatge:
Equipo Arqueológico
de Cimadevilla.

converteix en una qüestió vital per a
Roma, cosa que explicaria tant la concentració de muralles en aquesta zona
amb cronologies coincidents, com la
multiplicació de mil·liaris documentada
en època baiximperial a la meitat nord
de la península. Aquesta «via annonària»
donaria pas a l’eix Bracara-AsturicaTàrraco i preveuria una branca que des
d’Asturica s’endinsaria en el sud de la
Gàl·lia, més concretament fins a Burdígala (Bordeus), el centre redistribuïdor de
productes annonaris cap a les fronteres
septentrionals de l’Imperi.
Junt amb aquest traçat terrestre, cal
tenir presents les estacions d’una ruta
costanera en què s’inscriuria Gijón i
que tenim recollida en una font important d’època tardana com és l’Anònim
de Ravenna. D’aquesta manera podem
donar suport a l’existència d’una ruta
marítima cap a Bordeus amb el mateix
sentit d’aprovisionament de les tropes
del nord que ja prevèiem en el cas de
les vies terrestres de la Meseta nord.16
Aquesta hipòtesi no reposa només en
l’estudi de les muralles tardanes, sinó
15. Fernández Ochoa i Morillo, 1996 ; Fernández Ochoa,
Morillo i Salido, «Ciudades amuralladas y…».

INTERVENIR A LA MURALLA ROMANA DE BARCELONA, UNA VISIÓ COMPARATIVA

Intervenir la muralla 3ª versio.indd 119

que es verifica a través dels materials
recollits en el procés d’excavació. En el
cas de Gijón, les excavacions a Cimadevilla ens han permès recollir material
ceràmic d’importació, que evidencia un
comerç baiximperial ben dinàmic i que
mostra la importància del port de Gijón
en època tardoromana i tardoantiga.17
Tenim ceràmiques nord-africanes (terra
sigillata africana o TSA), ceràmiques
provinents de la Mediterrània oriental
(terra sigillata focea tardana o TSFT i
àmfores orientals) i també, en major
quantitat, produccions gàl·liques (terra
sigillata gris gàl·lica tardana o TSGGT)
o imitacions (de TSGGT). Gràcies a
la realització de mapes de dispersió
d’aquests materials podem traçar les
rutes comercials que devien arribar al
port asturià. En el cas de les ceràmiques
africanes, que podem datar d’entre
finals del segle v dC i mitjan segle vi dC,
i per als exemplars documentats a les
nostres excavacions, es localitza una

16. Carmen Fernández Ochoa i Belén Martínez Díaz, «Gijón,
fortaleza romana en el Cantábrico», Cuadernos de Prehistoria y
Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, 13-14 (198687), pàg. 185-203; Fernández Ochoa, El lenguaje de…
17. Fernández Ochoa i Morillo, «Fortificaciones urbanas de…».
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distribució eminentment marítima que
inclou tot el litoral mediterrani, atlàntic i cantàbric, i, en menor mesura, el
llarg de les vies fluvials més importants.
La ceràmica focea cobreix tota la via
marítima des de la Mediterrània fins a
les illes Britàniques, Irlanda i el litoral
atlàntic francès, passant pel Cantàbric.
Les àmfores orientals tenen una difusió
eminentment mediterrània, i el primer
cop que van ser detectades al Cantàbric
va ser a Gijón; a partir d’aquella troballa
se n’han documentat també a Galícia i al
País Basc. Per la seva banda, les ceràmiques gàl·liques (TSGGT) pertanyents al
que s’ha anomenat «grup atlàntic», amb
centre a Bordeus i amb cronologies de
mitjan segle v dC o principis del segle vi,
es localitzen a les costes atlàntiques i
cantàbriques. Aquests materials ens parlen d’un trànsit regular i estable entre
les costes aquitanes, angleses, gal·leses
i la costa septentrional peninsular, així
com de vies marítimes de comunicació
amb la Mediterrània. Gijón, junt amb
les costes gallegues, la regió de Bordeus i
el sud de la Gran Bretanya, apareix com
un dels nuclis portuaris clau en aquestes
xarxes comercials tardoantigues.18
La museïtzació del monument:
la presència de la muralla a la
topografia urbana
Les excavacions que es van dur a terme a
la ciutat durant l’execució de l’anomenat
Projecte Gijón d’Excavacions Arqueològiques van intentar donar resposta a
dos objectius. El primer, estudiar l’origen
de la ciutat i la seva rodalia des del període preromà fins a l’edat mitjana. El segon, presentar, sempre que es pogués, els
testimonis materials conservats perquè el
públic en general i els autòctons de Gijón
en concret poguessin conèixer el seu
patrimoni més antic i gaudir-ne. Dins
d’aquest segon objectiu cal englobar les
actuacions que s’han dut a terme sobre
18. Fernández Ochoa, El lenguaje de…
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les ruïnes de la muralla tardoromana. A
diferència dels treballs arqueològics, les
accions encaminades a la conservació i
la presentació pública de la muralla no
es van concebre com un projecte d’intervenció únic i planificat, sinó que van
estar condicionades per diversos factors
entrecreuats, com ara l’escassa visibilitat
del monument mateix en alguns trams
excavats i, sobretot, pel temps excessiu
que va passar entre les excavacions i les
intervencions museogràfiques amb motiu de qüestions diverses. Des de la perspectiva actual, tampoc es pot oblidar que
els treballs d’excavació van començar fa
més de trenta anys, i l’evolució conceptual sobre qüestions museogràfiques ha
estat molt canviant. D’altra banda, la història de les excavacions i intervencions
a la muralla ha estat condicionada per
la disponibilitat de mitjans (Conselleria
de Cultura i Ajuntament de Gijón) i per
gustos personals i modes (en concret,
dels arquitectes i urbanistes). En conseqüència, la museïtzació de la muralla s’ha
vist afectada per les diverses situacions
político-econòmiques derivades de les
dificultats pròpies del monument i de
la seva inserció en el teixit urbà. Sense
oblidar aquests condicionaments, per
acabar la nostra intervenció oferim un
relat sintètic dels punts on es localitzen
els testimonis de la muralla de Gijón,
prenent com a referència la topografia
urbana actual.
1. La Fontica
Localització: Zona nord de l’avinguda
de La Salle, accés est al Cerro de Santa
Catalina.
Intervenció arqueològica: Aquesta intervenció arqueològica, situada al sector
D de les excavacions de la muralla,19 es
va dur a terme l’any 1987 i comprèn la
part nord-est del Cerro de Santa Catalina, al límit amb l’avinguda de La

19. La referència als sectors excavats prové de la llista establerta a
la monografia Fernández Ochoa, La muralla romana…
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Vista aèria de
Cimadevilla amb la
indicació dels llocs
des d’on es poden
contemplar les restes
arqueològiques de
la muralla romana
inserides a la topografia
urbana. Imatge: Equipo
Arqueológico de
Cimadevilla.

Salle i en direcció a la zona coneguda
com La Fontica, on hi ha una font. En
aquesta zona es va poder documentar
la presència de la cara intramurs de la
muralla, malgrat que la seva conservació
no era gaire bona. No es va registrar cap
seqüència estratigràfica, i tot just es van
recollir alguns fragments de terra sigillata
hispànica tardana.
Actuació museogràfica: El 1990 es va
reconstruir parcialment el llenç de muralla amb maó vist. Aquesta intervenció va
ser a càrrec de l’arquitecte Andrés López.
Avui dia només es pot veure la reconstrucció de la muralla.20

20. Fernández Ochoa, La muralla romana…, pàg. 64.
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2. Església de Sant Pere i plaça de
Campo Valdés
Localització: Zona sud de l’avinguda
de La Salle, passeig marítim i plaça de
Campo Valdés.
Intervenció arqueològica: Les actuacions
arqueològiques es van dur a terme entre el
1990 i el 1994 en el marc dels treballs encaminats a museïtzar les termes romanes
de Campo Valdés. Aquest espai es correspon amb un ampli sector denominat
E, en què es van dur a terme nombrosos
sondatges i on es va poder reconèixer el
traçat de la muralla i estudiar-ne les característiques constructives i la cronologia.
Actuació museogràfica: Es va optar per
senyalitzar el traçat de la fortificació en el
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paviment per mitjà de rajoles d’un color
diferent del que es va fer servir en la pavimentació de la plaça i del passeig marítim. Els treballs es van fer l’any 1994.21

na que es va instal·lar després de dur a
terme la neteja mecànica del monument.
Es pot veure el reblert d’opus caementicium de la defensa baiximperial i la seva
reutilització com a base del forn de cuina
dels segles xvii i xviii.

3. Museu de les Termes Romanes de
Campo Valdés
5. Porta de la muralla
Localització: Plaça de Campo Valdés.
Intervenció arqueològica: L’excavació
d’aquest tram de la muralla es va dur a
terme entre els anys 1989 i 1993.
Actuació museogràfica: Les restes
recuperades han quedat integrades en
el museu de les Termes Romanes de
Campo Valdés, a la sala d’audiovisuals.
En aquest cas, la intervenció va consistir
en la neteja mecànica, consolidació i
hidrofugació de les restes, tasques realitzades l’any 1994. En aquest tram es pot
veure el reblert d’opus caementicium de
la fortificació.22
4. Hotel-Restaurant La Casona
Localització: Plaça de Jovellanos.
Intervenció arqueològica: Aquesta
intervenció, situada al sector A, es va dur
a terme l’any 1988 a l’interior d’un edifici
fundat per Gaspar Melchor Jovellanos
i destinat a la instal·lació del primitiu
Institut de Nàutica i Mineralogia. S’hi van
localitzar les restes del reblert de la muralla i del llenç intramurs. A més d’aquestes
troballes, es van documentar les restes
d’un forn i un lot nombrós de ceràmiques
d’època moderna (segles xvii-xviii).23
Actuació museogràfica: Les restes de la
muralla s’han integrat al menjador de
l’establiment, separats per una bara21. Fernández Ochoa, La muralla romana…, pàg. 72-84.
22. Fernández Ochoa, La muralla romana…, pàg. 72-84.
23. Carmen Fernández Ochoa, et al., Las cerámicas modernas
de la «casa del forno» (Excavaciones de urgencia en la Muralla
Romana de Gijón), Gijón, 1989.
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Localització: Plaça de Jovellanos, carrer
de Las Agustinas Recoletas i Arxiu Municipal.
Intervenció arqueològica: Excavacions realitzades entre el 1982 i el 1985, i
l’any 1999 i el 2004 als sectors A, B i C.
Com a resultat d’aquestes intervencions,
s’ha identificat la porta principal de la
fortificació tardoromana, erigida sobre
una àrea de freqüentació datada d’època
altimperial.
Actuació museogràfica: Els treballs
urbanístics projectats per l’arquitecte Francisco Pol es van centrar sobre
aquests tres sectors: A, B i C. L’actuació
pretenia integrar les restes de la muralla
a la trama urbana dins del marc d’una
proposta integral per a la recuperació del
nucli històric de Cimadevilla. El projecte de Pol proposava fer una recreació volumètrica de la muralla amb un
material diferent del que és original del
monument. L’evocació d’aquests volums
es desenvolupava amb diverses alçades i
dimensions, i les torres de la porta de la
ciutat i la reconstrucció de l’antiga Torre
del Rellotge eren l’eix que vertebrava tot
el conjunt.
Durant l’any 1990 es van dur a terme
les tasques de remunta de la muralla
amb maó vist sobre les restes originals
de la fortificació. El projecte, que en el
seu dia va ser molt controvertit i discutit, es va desenvolupar amb una càrrega
notable de «creativitat» arquitectònica
i un escàs criteri històric i museogràfic.
La seva realització, per més que va ser
respectuosa pel que fa a les ruïnes, va
resultar ser excessiva tant pel volum dels
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recreixements com per la utilització del
maó en les restitucions, les connotacions
històriques del qual no es van valorar
adequadament. En el sector C, antic Hort
del Palau de Revillagigedo, s’han integrat
les restes de l’antiga muralla tardoromana en el nou edifici que acull l’Arxiu Municipal. Actualment, el llenç exterior de
la muralla, el que està més ben conservat
de tot el cinturó, forma part de la façana de
l’Arxiu, mentre que des de l’interior de
les dependències es pot contemplar la
cara interna de la fortalesa.
Finalment, l’any 2012 es va emprendre la museïtzació dels elements constructius exhumats durant les excavacions arqueològiques dels anys 1999 i
2004 i la seva integració en les estructures conegudes que defineixen l’accés a la
ciutat d’època baiximperial. En aquest
projecte es va respectar l’aspecte de la
ruïna i es va dur a terme una neteja mecànica, la consolidació i la hidrofugació
de les restes localitzades. Una sèrie de
plafons expliquen l’evolució de l’espai
excavat i recreen el complex defensiu de
la porta. Els visitants poden contemplar
aquesta part de la muralla des d’una

barana que s’ha instal·lat per protegir
les restes.
Avui dia es pot fer un breu recorregut
des de la plaça de Jovellanos fins a l’Arxiu
Municipal al llarg del qual el visitant té
l’oportunitat de contemplar algunes de
les característiques arquitectòniques de la
fortificació romana. 24
6. Interior del Centre Cultural Muralla
Romana de Cajastur
Localització: Lateral occidental de l’Arxiu Municipal de Gijón.
Intervenció arqueològica: L’excavació
situada al sector C es va dur a terme el
1988.
Actuació museogràfica: La intervenció
museogràfica es va fer l’any 2002. El
centre de documentació ha incorporat,
a la seva primera planta, les restes de la
muralla excavades el 1988. A través d’un
vidre es poden contemplar els indicis del
reblert de la muralla i un fragment del
llenç interior.25

24. Fernández Ochoa, La muralla romana…, pàg. 53-64 ; i
Fernández Ochoa i Gil Sendino, «El recinto amurallado…»,
pàg. 410-414 ; i Fernández Ochoa, La muralla romana…, pàg. 63.
25. Fernández Ochoa, La muralla romana…, pàg. 63.
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La restauració de la
ciutat emmurallada de
Carcassona al segle xix:
qüestions de mètode

La restauración de la
ciudad amurallada de
Carcasona en el siglo XIX:
cuestiónes de método

The restoration of
the walled town of
Carcassonne in the 19th
century: issues of method

Carcassona posseeix la fortificació urbana medieval més desenvolupada que es conserva avui
dia a França. La doble muralla no
només és un dels principals monuments de la poliorcètica medieval, sinó que representa una de
les fites de la història patrimonial
europea per l’amplitud de les
obres de restauració de què va
ser objecte des del 1853 fins al
1911. Aquestes obres de restauració són les que es repassen en
aquest article, particularment les
intervencions que es van fer sota
la direcció d’Eugène Viollet-leDuc, del 1853 al 1879.
Quan la majoria de les nacions
d’Europa reconstruïen la seva
identitat nacional establint una
nova relació amb el seu territori
sota els auspicis de la Història
i dels monuments que n’eren
testimoni, Carcassona, amb les
seves torres, les seves muralles i
les seves dimensions inusitades,
posava en escena la grandiositat
del passat.

Carcasona posee la fortificación
urbana medieval más desarrollada que se conserva hoy en día en
Francia. La doble muralla no solo
es uno de los principales monumentos de la poliorcética medieval, sino que representa uno de
los hitos de la historia patrimonial europea por la amplitud de
las obras de restauración de las
que fue objeto desde 1853 hasta
1911. Estas obras de restauración son las que se repasan en el
presente artículo, en particular
las intervenciones que se realizaron bajo la dirección de Eugène
Viollet-le-Duc, de 1853 a 1879.
Cuando la mayoría de las naciones de Europa reconstruían su
identidad nacional estableciendo
una nueva relación con su territorio bajo los auspicios de la Historia y de los monumentos que
eran testimonio de ella, Carcasona, con sus torres, sus murallas
y sus dimensiones inusitadas,
ponía en escena la grandiosidad
del pasado.

Carcassonne has the most
elaborate mediaeval town fortifications currently surviving in
France. The double walls are not
only one of the most important
pieces of mediaeval defensive
architecture, but represent a
milestone in the history of European heritage sites because of
the scale of the restoration work
carried out from 1853 to 1911.
This restoration work is reviewed
in this article, in particular the
interventions carried out under
the direction of Eugène Violletle-Duc, from 1853 to 1879.
At a time when most of the
European nations were rebuilding their national identity by
establishing a new relationship
with their territory in terms of
their history and the sites that
were testimony to it, Carcassonne with its towers, walls and
exceptional scale was a display
of the splendour of the past.

Olivier Poisson
Ministeri de Cultura (França),
Inspecció del Patrimoni

Olivier Poisson
Ministerio de Cultura (Francia),
Inspección del Patrimonio

Olivier Poisson
Ministry of Culture (France),
Heritage Inspector
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La restauració de la ciutat
emmurallada de Carcassona
al segle XIX: qüestions de mètode
Olivier Poisson

El sistema de fortificació que constitueix la doble muralla de la ciutat vella de
Carcassona conserva seccions, les més
antigues, que es remunten al baix Imperi
Romà, segurament al segle iv. Ciutat
emmurallada bastida en un altiplà que
domina la vall del riu Aude, Carcassona
va conservar les seves defenses, modernitzades a l’alta edat mitjana i després
a l’època del romànic, sota l’autoritat
dels vescomtes de Carcassona, els famosos Trencavell. Les guerres de la croada
albigesa van ser una prova de foc decisiva
per a la fortificació: presa per les tropes
de Simó de Montfort el 1209, la ciutat
va patir un nou setge el 1226. Un cop incorporat definitivament al domini reial,
el cinturó defensiu de Carcassona es va
desenvolupar considerablement durant
la segona meitat del segle xiii amb la
construcció de la muralla exterior i va ser
objecte d’algunes modernitzacions més
durant el segle xiv. D’aquesta manera,
la història ha volgut que Carcassona
posseeixi la fortificació urbana medieval
sens dubte més desenvolupada que es
conserva avui dia a França, qualitat que
ja van apreciar els primers arqueòlegs del
segle xix.
De fet, la doble muralla no és només
un dels principals monuments de la po-
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liorcètica medieval, sinó que és, a més, i
potser sobretot, una de les fites de la història patrimonial europea per l’amplitud
de les obres de restauració de què va ser
objecte des del 1853 fins al 1911. I aquestes obres de restauració són les que vull
repassar de manera succinta en aquest
treball, particularment les intervencions
que es van fer sota la direcció d’Eugène
Viollet-le-Duc, del 1853 al 1879.1
Les primeres mostres d’interès per la
ciutat emmurallada de Carcassona van
sorgir durant la monarquia de Juliol, en
el context específic d’una nova iniciativa
pública de l’Estat a favor dels monuments històrics (1830). Propietat de l’Estat des que es va instaurar la dominació
reial del Llenguadoc, en aquella època les
fortificacions de Carcassona ja feia temps
que havien perdut tot veritable interès
defensiu, tot i que continuaven sota la
gestió de la institució militar, i és possible
que les guerres modernes amb Espanya,
especialment en el període del 1793 al
1794, contribuïssin a conservar-ne la
condició de plaça forta. Malgrat això,
1. La documentació relativa a la restauració de la ciutat
fortificada de Carcassona es conserva a la Médiathèque de
l’Architecture et du Patrimoine (MAP), a Charenton (caixes 169
i 170, Carcassona), així com als Arxius Departamentals d’Aude
(ADA), a Carcassona (4T 145, 4T 188).
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Vista general de
Carcassona (costat est)
abans de la restauració,
circa 1855.

llavors era pràcticament inutilitzable:
s’havia perdut el coronament de les muralles per tot arreu, els camins de ronda
no tenien continuïtat, les torres s’havien quedat sense teulades (dues estaven
coronades per molins de vent), i entre
les dues cortines, a les llices, a partir del
segle xviii s’hi havia anat construint un
veritable barri urbà, un barri pobre de
teixidors compost per més de cent cases
situades a banda i banda d’un carrer
central. L’exèrcit no tenia gaire interès a
conservar un conjunt d’aquelles característiques, car de mantenir i complex de
gestionar, però les elits locals, en especial
l’advocat i terratinent Jean-Pierre CrosMayrevieille, portaveu de la «societat
intel·lectual» local,2 s’aferraven a un
monument que encarnava la història i
la identitat carcassoneses i feien sentir
la seva veu per defensar-lo. L’exèrcit,
amb els seus mitjans, semblava que era
l’únic aliat capaç de garantir, mal que
bé, la supervivència del conjunt. La seva
«desclassificació», és a dir, l’extinció de la
seva condició de plaça forta militar, que
ja s’havia previst diverses vegades i fins i
tot s’havia decidit en ferm, hauria implicat que la fortificació tornava a formar
part immediatament de l’administració
general dels Domaines i que es vendria,
i els empresaris difícilment s’estarien de
comprar-ne les pedres i reutilitzarles en les activitats de construcció: la

2. Societat de les Arts i les Ciències de Carcassona,
fundada el 1836.
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destrucció seria inevitable. Aquest estat
de coses, certament paradoxal perquè
instava l’exèrcit a conservar activament
un monument que no li servia de res,
va perdurar fins als primers anys de la
dècada del 1850.
Els responsables del nou Servei de
Monuments Històrics coneixien Carcassona: diversos membres de la comissió
creada al seu si el 1837 l’havien recorregut i Prosper Mérimée, l’inspector
general, al capdavant del servei des del
1834, hi havia fet una visita el novembre
del mateix any. En la mesura en què va
ser possible, deixar la ciutat fortificada —per bé que deteriorada— a les
mans de l’Administració militar els va
semblar la millor solució des del punt de
vista de la seva conservació: de tota manera, les dotacions que concedia Monuments Històrics, limitades i dividides en
nombroses subvencions de poca quantitat escampades per tot el territori francès
segons les sol·licituds dels prefectes, no
haurien permès d’emprendre cap iniciativa de manera versemblant. Perquè la
situació evolucionés, caldria esperar fins
al principi dels anys 1850, moment en
què el jove servei ja hauria desenvolupat
la seva capacitat d’actuació.
El 1840, Jean-Pierre Cros-Mayrevieille,
que actuava en qualitat d’interlocutor de
Monuments Històrics al departament
d’Aude, va descobrir i desenrunar la
tomba del bisbe Radulf en una capella
annexa de l’antiga catedral de Sant Nazari
de Carcassona, llavors semienterrada.
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Aquesta descoberta va suscitar interès per
l’edifici i va aconseguir un ajut de Monuments Històrics per a la seva restauració.
No obstant això, Champagne, l’arquitecte departamental que s’encarregava
de gestionar les dotacions que concedia
París, no va acabar de complir la seva
comesa satisfactòriament. Per tant, l’estiu
del 1843 s’hi va enviar —gairebé amb
finalitats d’inspecció— un jove arquitecte
parisenc que tenia poca experiència però
que havia estat al càrrec dels treballs de
restauració de Vézelay durant tres anys:
Eugène Viollet-le-Duc. A principis dels
anys 1840, la Comissió de Monuments
Històrics, esperonada per Mérimée, va
mirar d’agafar directament les regnes de
l’execució dels treballs de conservació.
Com que no es refiava dels cercles locals,
la mateixa comissió va designar els arquitectes i va finançar directament les obres
amb càrrec als pressupostos de l’Estat.
Arran de l’informe que va presentar, el
1844 es van encomanar a Viollet-le-Duc
les obres de Sant Nazari, i a partir de llavors Carcassona no va deixar d’estar mai
més entre les seves preocupacions: quan
va morir el 1879 encara n’era l’arquitecte.3
El maig del 1846, quan van començar
les obres de l’antiga catedral de Sant Nazari, Mérimée i la Comissió de Monuments Històrics li van encomanar que fes
un estudi de la porta Narbonesa, entrada
principal de la ciutat fortificada i, amb
les seves dues torres bessones, una de
les peces més importants de la muralla
interior. Amb tota prudència, es tractava
de fer una primera aproximació a aquell
immens monument i d’avaluar-ne les
característiques i l’estat de conservació.
L’estudi es va presentar els primers dies
del 1849 i va suscitar un gran interès per
part de Mérimée i dels membres de la comissió. L’inspector general el va qualificar d’«excel·lent estudi arqueològic sobre
l’art de la fortificació a l’edat mitjana».
3. Al llarg de la seva carrera, Eugène Viollet-le-Duc es va fer
càrrec de diversos projectes a Carcassona: restauració de Sant
Nazari, 1844-1867; estudi i després restauració de la ciutat
emmurallada, 1846-1879; construcció de l’església de Sant Gimer,
1852-1858, i restauració de la catedral de Sant Miquel, 1856-1867.

INTERVENIR A LA MURALLA ROMANA DE BARCELONA, UNA VISIÓ COMPARATIVA

Intervenir la muralla 3ª versio.indd 127

En aquest estudi, Viollet-le-Duc parlava
per primer cop del sistema de defenses
provisionals de fusta que, segons havia
pogut documentar, s’havien construït
al capdamunt de les muralles en temps
de guerra: els cadafals, sistema propi
dels segles xii i xiii. Es tractava, doncs,
d’una veritable novetat arqueològica que
Mérimée destacava en el seu informe:
«La seva restitució de les construccions
de defensa de fusta és extremament
enginyosa i està perfectament justificada.
És l’observació que aporta més llum per
esclarir una qüestió controvertida entre
els arqueòlegs: l’època de la invenció dels
matacans de pedra».4 Llavors, el 1849 i el
1850, Mérimée va proposar destinar un
pressupost més important a un estudi
general de les fortificacions de la ciutat
emmurallada. En el seu informe, subratlla que el conjunt està molt amenaçat, i
que aquest treball arqueològic i gràfic és
necessari per salvaguardar-ne el coneixement: «D’aquí a uns quants anys tots
els rastres de la ciutat antiga hauran
desaparegut. Així doncs, és urgent que
conservem amb dibuixos aquestes ruïnes
que ens aporten encara la informació
més valuosa i que serien impossibles de
conservar altrament».5 En el seu esperit,
doncs, aquest estudi era una alternativa a
la conservació pròpiament dita, tenint en
compte els fons i les forces de tots tipus
que caldria invertir per aconseguir un tal
objectiu en sentit estricte.
El gener del 1853, Eugène Viollet-leDuc presentava els resultats del seu treball. En aquell moment feia sis anys que
treballava examinant la ciutat emmurallada, dibuixant-la (en va elaborar el plànol de conjunt l’estiu del 1851) i explorant-ne totes i cadascuna de les seccions.
L’arquitecte va fer de veritable arqueòleg
i va prolongar el seu primer treball
de recerca del 1846 al 1849. Va deixar
constància de restes, detalls i rastres; va
identificar les èpoques i els múltiples

4. MAP, Prosper Mérimée, informe a la Comissió de Monuments
Històrics, 2 de febrer del 1849.
5. Ibíd.
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Eugène Viollet-le-Duc,
croquis i restauració
de Carcassona
(front oest), 1853.
Médiathèque de
l’Architecture et du
Patrimoine, Charenton.
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aspectes de la fortalesa. El resultat va ser
un veritable monument gràfic compost
per vint-i-nou il·lustracions fetes amb
aquarel·la en què es reproduïa la ciutat
de Carcassona en el seu moment de
perfecció —segons ell, finals del
segle xiii, època en què, sota el regnat
de Lluís IX el Sant i del seu successor,
Felip III l’Ardit, la ciutat va assolir la seva
màxima coherència com a conjunt—. En
la mesura en què era un estudi històric
i arqueològic, i per més que l’arquitecte
juxtaposés en les mateixes il·lustracions
l’estat del conjunt en aquella època i el
seu estat al segle xiii, allò no constituïa
un projecte en ell mateix. Era més aviat
un exercici similar al que feien des de finals del segle xviii els alumnes de l’Académie de France distingits amb una beca
per cursar els seus estudis a Roma, és a
dir, una restauració en el sentit en què
s’entenia aquest mot en aquell moment:
la representació gràfica de l’estat original

d’un edifici del passat, en part alterat o
desaparegut, gràcies a l’estudi de les seves
restes, a les comparacions que s’hi podien
establir i a l’exercici del raonament. Hi
havia, però, una diferència notable: els
alumnes becats per estudiar a Roma
només aplicaven aquelles tècniques als
monuments de l’antiguitat per impregnar-se del seu «caràcter primitiu» i de les
regles que n’havien condicionat el naixement, ja que se suposava que aquells
monuments posseïen en ells mateixos
un valor superior al de totes les altres
manifestacions arquitectòniques de la
història. Tot l’aprenentatge autodidacte
de Viollet-le-Duc es va inspirar en aquest
mètode, però el va aplicar amb una ferma determinació a l’arquitectura medieval, a la qual el pensament neoclàssic i tot
l’aparell acadèmic i intel·lectual francès
es negaven a concedir cap valor. Aquest
divorci fonamental, que encara era viu en
el moment en què el nostre arquitecte va
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Eugène Viollet-le-Duc,
vista restaurada de la
torre número 43 de la
muralla de Carcassona
(anomenada de
Sant Nazari), 1853.
Médiathèque de
l’Architecture et du
Patrimoine, Charenton.

viure els anys decisius de la seva orientació professional —del 1831 al 1837—,
era la base sobre la qual Viollet-le-Duc
havia construït el seu projecte de carrera,
refusant entrar a l’Escola de Belles Arts i
posicionant-se deliberadament a favor de
l’arquitectura francesa per excel·lència, la
del segle xiii, que desitjava que es tornés
a convertir en un model.
La primavera del 1853, Napoleó III,
primer president de la Segona República Francesa ja esdevingut emperador,
visitava Carcassona. Viollet-le-Duc li va
presentar el seu treball, tot i que el nou
sobirà ni tan sols es va dignar a pujar
fins a la ciutat vella. Des del 1851, però,
estaven establertes les bases d’un acord
operatiu entre l’Administració militar i
Monuments Històrics: aquest últim assumia les competències sobre la muralla
interior mentre que l’Administració militar les tenia sobre la fortificació exterior
(l’única que podria tenir una certa rellevància estratègica) i el castell, que servia
de caserna. Aquest acord s’havia esbossat
en una reunió mantinguda a Carcassona
mateix entre Viollet-le-Duc i un oficial
del cos d’enginyers militars encara poc
conegut, Séré de Rivières.6 Aquella trobada és una fita fascinant per a l’historiador, pel fet que va reunir dos homes,
joves encara, que havien de marcar de
forma decisiva el seu segle, cadascun
a la seva manera. Fruit d’aquell acord,
Monuments Històrics va fer un encàrrec
a Viollet-le-Duc: elaborar un pressupost
d’intervenció en la muralla interior, que
s’hauria de començar a realitzar el 1854.
Aquest pressupost es va presentar a finals
d’any, i cal distingir-lo de la «restauració» gràfica que s’havia presentat gairebé
un any abans. Per bé que Viollet-le-Duc
s’hi referia, en aquell moment ni tan sols
podia somiar que un dia aconseguiria
restaurar la ciutat emmurallada en el
seu conjunt d’acord amb aquella visió.
I és que en aquell moment no podia
proposar de manera raonable un objec-

tiu com aquell d’entrada, l’envergadura
del qual superava, com era evident, els
mitjans d’actuació disponibles. A més, de
manera ben pragmàtica, aquest primer
pressupost de Viollet-le-Duc mirava de
limitar les seves intervencions i, sobretot,
d’excloure de l’àmbit d’actuació aquelles
seccions que estaven massa fetes malbé. Feia notar, per exemple, en relació
amb diverses torres i diversos panys de
cortina: «Torre 51. Està completament
desmantellada. Només podem aspirar a
restituir el pas per garantir la comunicació entre una cortina i l’altra». Entre
moltes altres, també feia l’observació
següent: «Torre 42. […] No podem aspirar a restaurar-la per complet, però sí a
coronar-la pel costat interior i a desenrunar-la».7 Malgrat això, la seva proposta
no s’estava d’apuntar les restauracions
més significatives, com ara la de la torre
de Sant Nazari (torre 43), els costos de
les quals potser va infravalorar.
De forma clara i concreta, la proposta de Viollet-le-Duc es dividia en tres

6. Raymond Séré de Rivières, 1815-1895, general, autor del
sistema de fortificació utilitzat a França a finals del segle xix.

7. MAP, Viollet-le-Duc, Devis des travaux à exécuter…, 10 de
desembre de 1853.
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Vista de les llices del
costat oest de
Carcassona, 1891.

etapes segons la urgència de les obres.
La primera consistia a restaurar un tram
de les muralles que era ben visible des
de la ciutat baixa. Partint de la torre més
pròxima al castell (la torre de la Justícia),
proposava anar avançant cap al sud de
manera que, en dos anys, s’hagués tractat
un front continu de sis torres i les cortines corresponents. Després, canviant de
costat, projectava fer la restauració de les

130

dues obres més boniques del segle xiii,
la porta Narbonesa i la torre del Trésau,
i posteriorment iniciar la restauració de
les torres situades entre la porta Narbonesa i la torre número 41, que tancava
la fase prèvia (onze torres i cortines, la
secció més important). Finalment, en
la tercera etapa preveia restaurar la part
de la muralla situada més enllà de la
torre del Trésau, pujant cap al nord en
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direcció al castell. Aquell era el tram que
concentrava les torres més antigues, que
en aquella època s’atribuïen als visigots.
Respecte d’aquest punt en concret, el seu
projecte era molt més simple, ja que es
limitava a prevenir la ruïna i a restablir
la circulació amb la restauració d’una
única torre. Va preveure dur a terme tota
aquesta operació en set anys.8 Però no
se’n sortiria pas.
Un objectiu paral·lel a la consolidació de les muralles i de les torres era fer
neteja i eliminar les construccions de tot
tipus que havien anat envaint les llices o
que s’havien bastit fins i tot adossades a
la muralla pel seu costat interior, perquè
la visió unitària del conjunt fortificat,
segons la filosofia de l’arquitecte i dels
qui li van aprovar el projecte, no admetia
conservar-les. Aquesta operació d’enderroc havia de ser tan llarga, o gairebé
tan, com la restauració en ella mateixa, i
Viollet-le-Duc no en va arribar a veure
la fi. Aquella intervenció suposaria un
canvi majúscul en l’evolució de la ciutat
emmurallada, perquè implicava la desaparició de tot un barri i el desplaçament
de la seva població. Segons el que ens
diuen els arxius, en certa manera també
va representar un negoci rodó, perquè
aquelles cases, modestes o fins i tot
precàries, van ser comprades sense gaires
discussions per l’Estat a un preu que els
propietaris certament no s’esperaven; i és
més: per accelerar la neteja, l’Administració va deixar als venedors, de regal, tots el
materials de la demolició. Els fons que es
van concedir per a aquestes adquisicions,
generalment modestos, van ser els que
la ciutat de Carcassona i el Departament
d’Aude destinaven a l’operació; el gruix
dels costos d’aquesta operació els va
assumir íntegrament l’Estat.
El 1854, doncs, les feines de restauració van començar per les dues torres
i la cortina situades entre el castell i la
porta d’Aude, tram ben visible des de la
ciutat baixa. Viollet-le-Duc havia acordat

amb els responsables del cos d’enginyers
militars que «les dues restauracions, la
de la muralla exterior i la de la interior,
avançarien en paral·lel, amb la finalitat
de poder presentar, en la mesura en què
es pogués, seccions completes»,9 cosa que
no es va aconseguir, o en tot cas poques
vegades. Al llarg dels anys següents, les
obres van anar avançant en sentit est al
ritme de les dotacions anuals, a l’entorn
dels 30.000 francs, segons els càlculs que
ell mateix havia fet. Era una quantitat
més aviat modesta, tenint en compte les
dimensions del monument, però es devia
correspondre amb el que l’arquitecte
considerava que podria gastar en un any
amb un control estricte de les obres. Des
de bon principi, la iniciativa s’instal·
lava en la llarga durada. D’altra banda,
Viollet-le-Duc era un arquitecte «artista», per dir-ho d’alguna manera, a qui
li agradava treballar amb personal que
coneixia, treballadors qualificats però
atents a les seves ordres, a qui donava
unes instruccions ben precises i fins al
mínim detall per a l’execució dels encàrrecs. Res s’escapava del seu control: va ser
l’autor de tots els detalls, i de vegades fins
i tot va concebre els procediments d’execució. Segons l’organització de l’època,
un arquitecte anomenat «inspector
d’obres» s’encarregava de la supervisió
diària de les obres in situ i garantia el bon
avanç de la iniciativa enviant informes
per correu molt regularment a l’arquitecte. L’arquitecte en cap només visitava les
obres un cop l’any, de vegades més sovint
(durant el decenni del 1857 al 1867,
Viollet-le-Duc tenia quatre obres en dansa a Carcassona), però la seva presència
al principi o a la meitat de la campanya
era suficient, tenint en compte que les
obres només avançaven del maig fins a
l’octubre. Al llarg de tota la seva carrera,
l’inspector d’obres de Viollet-le-Duc va
ser el carcassonès Guiraud Cals, un home
de confiança que, a més, el succeí com a
arquitecte diocesà el 1869.

8. MAP, Carta de Viollet-le-Duc comunicant el pressupost de les
obres previstes a la ciutat emmurallada, 12 de desembre de 1853.

9. Ibíd.
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1. Olivier Mestral,
porta d’Aude de
Carcassona, 1851.
Médiathèque de
l’Architecture et du
Patrimoine, Charenton.
2. Eugène Viollet-leDuc, croquis de la torre
de la Justícia (núm.
37) i del castell de
Carcassona, circa 1851.
Médiathèque de
l’Architecture et du
Patrimoine, Charenton.
3. Estat actual de la
torre de la Justícia i del
castell de Carcassona.
Foto: Olivier Poisson.
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El 1859, Viollet-le-Duc, que semblava
que aconseguia respectar el ritme marcat,
donava per acabada la «primera secció»
del seu pressupost —almenys les torres—
i passava a la restauració de la porta
Narbonesa. Per dur a terme aquesta obra
important, d’estructura monumental,
van caldre dos anys, però el programa no
es va seguir tal com s’havia previst a la
torre del Trésau ni als fronts est i nord de
la ciutat. Davant l’avanç de la iniciativa,
lògicament se’n va revisar l’estatus pel
que feia a competències de gestió, sobretot tenint en compte la participació de
l’exèrcit en una empresa en què cada cop
era més obvi que no tenia res a veure.
El 1861 es va negociar un nou acord pel
qual es confiava el conjunt de la doble
muralla a Monuments Històrics —excloent-ne el castell, com fins llavors— i

3

que s’adoptava, però, amb la promesa del
Ministeri de la Guerra de fer una contribució financera a les obres. Així doncs, es
va instar Eugène Viollet-le-Duc a presentar un nou pressupost per al conjunt de
les intervencions, ja que l’anterior havia
quedat obsolet.
Si el primer pressupost del 1853 podia semblar prudent i respectuós pel que
feia al caràcter incomplet del monument,
el segon pressupost, nou anys més tard (8
de gener de 1862), reflectia una filosofia
ben diferent. Posada en marxa gairebé
deu anys enrere, a partir d’aquell moment la restauració de la ciutat emmurallada s’erigia com un objectiu possible a
escala nacional, incloent-hi la restitució
de totes les parts que havien desaparegut. La silueta de la ciutat fortificada de
Carcassona, tal com l’havia dibuixada,
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1. Eugène Viollet-leDuc, estat de la torre
núm. 43 (de Sant
Nazari) el 1851,
costat vila.
Médiathèque de
l’Architecture et du
Patrimoine, Charenton.
2. Eugène Viollet-leDuc, estat de la torre
núm. 43 (de Sant
Nazari) el 1866,
costat vila.
Médiathèque de
l’Architecture et du
Patrimoine, Charenton.

es va instal·lar en l’imaginari col·lectiu,
com a mínim pel que feia als responsables de la presa de decisions. Més enllà
de la mera conservació, havia arribat
el moment del projecte pròpiament
dit. Paral·lelament, l’experiència de les
obres prèvies va permetre a l’arquitecte
reavaluar el que calia fer per aconseguir
un resultat complet: la torre de Sant
Nazari, anomenada també porta de les
Llices (número 43), la restauració de la
qual s’havia calculat que costaria entorn
dels 9.000 francs el 1853, es traslladava
al pressupost del 1862 amb un càlcul
de gairebé 56.000 francs… Gràcies a la
documentació que s’ha conservat, avui
podem comparar els dos pressupostos
en concepte de restauració de la muralla
interior, el del 1853 i el del 1862. El 1853,
el conjunt de les intervencions previstes
pujava a prop de 220.000 francs; el 1862,
a la mateixa construcció en què ja s’havia

treballat durant sis o set anys pressupostaris complets es preveia destinar-hi
391.000 francs més, als quals calia afegir
els 180.000 francs previstos per a la muralla exterior. Cal imaginar-se que, com
a mínim respecte als objectius estratègics
de conjunt, i als objectius financers, unes
propostes com aquelles van ser objecte
de converses prèvies amb Mérimée i amb
la Comissió de Monuments Històrics, i
potser fins i tot amb el ministre o amb
més altes instàncies i tot. Viollet-leDuc, bon coneixedor dels engranatges
administratius, presentava sempre les
seves propostes de manera molt clara,
agrupant les intervencions previstes en
capítols d’urgència decreixent, l’import
dels quals en general calculava en múltiples (aproximats) dels 30.000 francs, que
eren les «franges» òptimes realitzables
en un any. Per bé que engruixia en gran
manera la despesa pressupostada, el nou

2

1

INTERVENIR A LA MURALLA ROMANA DE BARCELONA, UNA VISIÓ COMPARATIVA

Intervenir la muralla 3ª versio.indd 133

MUHBA DOCUMENTS 12, pàg. 124-137

133

07/04/17 13:35

Estat actual de la
torre de Sant Nazari
de Carcassona. Foto:
Olivier Poisson.
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projecte per a Carcassona va ser aprovat. Amb la promesa d’una aportació
financera —reduïda— de l’exèrcit, les
obres es van reprendre al mateix ritme.
Senyal inequívoc de la nova orientació
de les obres, les dotacions concedides per
als anys 1864 i 1865 es van fer servir per
reconstruir, gairebé en la seva totalitat, la
torre-porta de Sant Nazari, que estava en
ruïnes, situada a la capçalera de l’antiga catedral. Va ser necessari reconstruir
gairebé per complet tot l’alçat de la torre
pel costat de la ciutat, amb un gran
aparell encoixinat, les voltes de creueria i
les plantes, així com l’escala de cargol de
més de cent graons. Aquella va ser una
de les intervencions de més envergadura
que va fer Viollet-le-Duc, que en la major
part dels altres elements es va conformar
a restituir els coronaments o la conti-

nuïtat del camí de ronda, reconstruir els
merlets i les troneres de les cortines o
posar les encavallades i els teulats de les
torres. Cal subratllar un aspecte: Violletle-Duc va tocar ben poc el que quedava
de l’antiga ciutat emmurallada, ja que es
va concentrar a conferir-li funcionalitat
i a definir-ne la silueta reconstruint-ne
les superestructures desaparegudes, però
sense fer intervencions substancials sobre
el que se n’havia conservat.10 Al segle xx
va esclatar una polèmica —que des del
nostre punt de vista no cal reprendre
aquí— en relació amb els teulats de
pissarra gruixuda (lausas, en occità) que
Viollet-le-Duc va dissenyar segons un
document del segle xv, havent-ne estudiat certes restes i partint de la idea que
s’havia format sobre la intervenció dels
enginyers reials de la segona meitat del
segle xiii. Per a nosaltres, una tal controvèrsia no té fonaments: que s’equivoqués
o no respecte del perfil o del material
dels teulats al cap i a la fi no té cap repercussió sobre la conservació del monument medieval, que substancialment no
va alterar ni va transformar. Pel que fa a
la imatge de la ciutat emmurallada que
en resulta, només podia ser una imatge
del segle xix, i per a nosaltres és una de
les seves qualitats.
Aplicant l’estratègia definida des
del principi, l’arquitecte va conduir
l’obra en el sentit invers a les agulles
del rellotge, avançant cap a l’est a partir
de la torre número 41, punta sud de la
muralla, en direcció a la porta Narbonesa. Malgrat tot, el 1867 es va prendre
la decisió d’ajornar les obres. En vista
de l’estat actual de la documentació, no
es pot donar cap explicació a aquesta
decisió tan sobtada, llevat que es tractés
de la conjuntura pressupostària, de la
decisió de prioritzar algun altre monument en què calia intervenir.11 Pel
10. Recordem que la ciutat emmurallada de Carcassona està
inscrita a la llista del Patrimoni Mundial (345, 1997, II, IV) amb
motiu de la seva arquitectura medieval i com un dels principals
exemples de restauració de monuments del segle xix.
11. En concret, era l’època en què el projecte de Pierrefonds va
adquirir una gran magnitud i va absorbir moltes de les dotacions.
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fet que era una iniciativa que potser
es considerava irrealitzable en la seva
totalitat, és possible que els responsables
tinguessin la sensació que els tretze anys
complets que havien durat les obres de
Carcassona ja havien donat prou resultats. Durant aquesta segona campanya,
que havia començat a la torre número
41 (torre Mipadre), Viollet-le-Duc havia
aconseguit arribar a la torre número 47
(torre del Plô), a la qual, però, encara
no havia pogut posar la teulada. Encara quedaven sis torres per fer abans
d’arribar a la porta Narbonesa (a banda
que a les cortines que unien les torres ja
restaurades encara no s’hi havia fet cap
obra de restauració), així com tota la
secció nord, amb la torre del Trésau. Tot
plegat, no s’havia acomplert gaire més
de la meitat de la feina.
La guerra francoalemanya i la desfeta
del 1870 implicarien la caiguda del Segon
Imperi. Viollet-le-Duc, que almenys a
partir del 1860 havia mantingut unes
relacions privilegiades amb la parella imperial, va renegar del règim que
considerava responsable de la desfeta i
es va fer ressò d’opinions republicanes
(potser antigues) que fins llavors no
havia gosat manifestar. Aquella època va
ser especialment difícil per a l’arquitecte,
que va començar a dedicar-se també a
la política, en concret al Consell Municipal de París. El 1872, mentre el país
es llepava les ferides i Viollet-le-Duc es
dedicava cada cop més a l’escriptura12 i
al periodisme, el Servei de Monuments
Històrics va voler continuar, malgrat tot,
les obres de Carcassona. De ben segur
que la imatge de l’antiga ciutat emmurallada restaurada, amb els seus teulats
en punxa, s’havia anat convertint en un
element cada cop més familiar del paisatge francès, un dels símbols del seu passat
medieval. Les obres es van reprendre,
doncs, sobre la base dels pressupostos

12. És en aquesta època quan publicà, amb l’editorial de Jules
Hetzel, la sèrie d’obres didàctiques Histoire d’une forteresse,
Histoire d’une cathédrale et d’un hôtel de ville, Histoire d’une
maison i Histoire d’un dessinateur (1873-1879).
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ja aprovats. A partir del 1873, Violletle-Duc ataca —finalment— la torre del
Trésau, «una de les més boniques i de
les més importants de la ciutat fortificada de Carcassona»,13 que es va acabar
el 1875. Tot seguit, en aquesta mateixa
secció, més al nord, emprèn la restauració de les torres «visigòtiques», que calia
remuntar i cobrir, tal com havia previst
el 1862 (però no el 1853). Les torres
corresponents del cinturó exterior, on les
intervencions necessàries eren menys importants, van quedar incloses en aquesta
tanda de restauracions, així com l’adquisició i la demolició de les cases que hi
havia a les llices, llavors encara en peu. La
llarga duració de la iniciativa, que llavors
ja feia vint anys que es desenvolupava,
va fer que els documents de referència es
tornessin una mica confusos: les obres
es fonamentaven en pressupostos antics,
aprovats sota el règim anterior, executats només en part i les estimacions dels
quals no sempre se seguien al peu de la
lletra. El servei va voler aclarir les coses i
accelerar els resultats: després d’actualitzar les partides financeres, es va aprovar
un últim programa per als anys que van
del 1877 al 1882. Viollet-le-Duc albirava
ja la fi del projecte, com demostrava en
un dels seus últims informes al prefecte,
en què observava que era «una iniciativa
la fi de la qual, després de tants anys, ja
es pot preveure» (9 de gener de 1878).14
El 22 de setembre de 1878 va enllestir i
firmar els plànols d’execució dels teulats
de les torres 25 a 27, segons sembla els
últims que va signar abans de morir a
Lausana el 17 de setembre de 1879.
El seu successor, Paul Boeswillwald,15
es va dedicar a acabar aquesta secció nord
de les torres «visigòtiques» fins al 1882, i
tot seguit, treballant-hi fins al 1890, va enllestir la part sud-est situada entre la torre
del Plô i la porta Narbonesa, així com la
13. ADA, 4T 188, Viollet-le-Duc, informe adreçat al prefecte
d’Aude, 29 de juny de 1874.
14. ADA, 4T 188, Viollet-le-Duc, informe adreçat al prefecte
d’Aude, 9 de gener de 1878.
15. Paul Boeswillwald, 1844-1931, arquitecte, inspector general
del Servei de Monuments Històrics el 1895.
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Costat est de la
muralla i castell de
Carcassona, circa
1900. Foto: M. Jordy,
Arxius Departamentals
d’Aude, Carcassona.
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torre de la Vade (número 18), considerada
la «torre de l’homenatge» de la fortificació
exterior. Trenta anys després de la seva redacció, el projecte del pressupost del 1862
finalment s’havia completat. Boeswillwald
va aprofitar la seva sortida definitiva de
l’exèrcit per dur a terme la restauració
del castell fins al 1911, any que marca,
per dir-ho així, la fi de la restauració de la
ciutat fortificada.
Un dels trets més destacables de la
restauració de la ciutat emmurallada de
Carcassona és, doncs, la seva duració i
la seva progressió en el temps. Del 1846
al 1853 Viollet-le-Duc va aconseguir
oferir una representació i una explicació
completa i inèdita del monument, però
llavors ho va fer dins del marc d’una
recerca arqueològica destinada a «conservar a través de la imatge» un monument que semblava impossible que es
volgués conservar altrament. Després, de
mica en mica, sens dubte gràcies a l’am-

bició viva de l’arquitecte, però també al
poder d’evocació de la imatge que havia
creat —en aquesta aventura, el dibuix de
la ciutat fortificada «restaurada» era anterior a tota la resta—, el projecte va anar
prenent cos, en un primer moment amb
un abast limitat i després més general, es
va posar en marxa, es va interrompre i
finalment es va reprendre i es va acabar.
Tal com hem vist, el procés va durar trenta anys, i fins i tot seixanta, si hi comptem
els incidents imprevistos i les obres del
seu successor. Viollet-le-Duc va aconseguir —i segurament és precisament aquí
on rau la clau del projecte i del seu èxit—
fer present i versemblant, tant des d’una
perspectiva de proximitat com de llunyania, aquella formidable fortalesa medieval. Des de la proximitat, Carcassona va
ser per a l’arquitecte un exercici racional
complet a través del qual restituïa, segons
les seves anàlisis i les seves observacions,
un sistema defensiu complex propi del
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segle xiii, funcional i preparat per a
l’acció, amb la finalitat única de fer-lo
visible i exhibir-lo, com si fos una màquina aturada. Més enllà de l’arquitectura
militar, però, la ciutat emmurallada de
Carcassona és tot un paisatge, una silueta
característica enclavada a la vall de l’Aude
i a tot França.
En aquell segle xix en què la majoria
de les nacions d’Europa reconstruïen la
seva identitat nacional establint una nova
relació amb el seu territori, sota els auspicis de la Història i dels monuments que
n’eren testimoni, Carcassona va ser un
gest majúscul. Carcassona és un manifest
de la presència del passat nacional, de la
seva actualitat en els espais viscuts i representats de la societat contemporània.
És l’herència d’una personalitat comuna
i compartida. Al costat de les catedrals —les altres beneficiàries privilegiades del segle de les restauracions, i
del mateix Viollet-le-Duc—, Carcassona
defensa amb les seves torres i les seves
cortines un discurs més laic, més urbà,
potser més violent, però també més concret, pel fet que és lliure del component
espiritual. Aquest monument que destaca
per les seves dimensions inusitades és avui
un espai obert a la posada en escena de la
grandiositat del passat, un nou horitzó de
l’imaginari per als temps futurs.16
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Eugène Viollet-le-Duc, La Cité de Carcassonne, París, 1858.
Eugène Viollet-le-Duc, Histoire d’une forteresse, París,
Hetzel, 1873.
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TRANSFORMACIONES DEL
PASADO, RESTAURACIONES
Y PERSPECTIVAS DE
REVALORizACIÓN

the walls of rome:
past transformations,
restorations and
prospects for revaluation

El monument més extens de la
ciutat, les muralles, en funcionament sense interrupció fins al
1870, perd la funció militar després
de la unificació italiana. Modificada
al llarg dels segles, l’obra sobreviu
a la modernitat, però fragmentada
en diversos punts a causa de la
xarxa viària i assetjada per tot de
construccions noves.
A causa de la varietat de materials,
la muralla requereix mètodes de
restauració articulats i tal vegada
antitètics; morters i paraments
s’han de conservar com a materials de valor històric, però alhora
també cal manipular-ne l’estructura amb integracions i reconstruccions necessàries per tal
d’evitar la disgregació del conjunt.
La Superintendència de la capital
s’ha compromès a conservar la
muralla per retornar significat
al monument, per bé que els
recursos de què disposa són
insuficients.
Ara bé, restaurant el material no
n’hi ha prou. És imprescindible
transformar aquesta corona defensiva en un element viscut de la
ciutat i en símbol potent de l’imaginari col·lectiu, tot obrint-lo a les
visites així com a l’ús permanent
dels espais, a més de recollir i
divulgar les mil històries de fets
i de persones que connecten la
ciutat amb la seva muralla.

El monumento más extenso
de la ciudad, las murallas, en
funcionamiento sin interrupción
hasta 1870, pierde su función
militar después de la unificación
italiana. Modificada a lo largo de
los siglos, la obra sobrevive a la
modernidad, aunque fragmentada en varios puntos a causa de la
red viaria y asediada por nuevas
construcciones.
A causa de la variedad de materiales, la muralla requiere métodos de restauración articulados
y tal vez antitéticos; es necesario
conservar morteros y paramentos como materiales de valor
histórico, pero a la vez también
hay que manipular su estructura
con integraciones y reconstrucciones necesarias para evitar la
disgregación del conjunto.
La Superintendencia de la capital
se ha comprometido a conservar
la muralla para devolver significado al monumento, aunque los
recursos de los que dispone son
insuficientes.
Aun así, no basta con restaurar
el material. Es imprescindible
transformar esa corona defensiva en un elemento vivido por la
ciudad y en un potente símbolo
del imaginario colectivo, abriéndolo a las visitas así como al uso
permanente de los espacios,
además de recoger y divulgar las
mil historias de hechos y personas que conectan a la ciudad con
su muralla.

The most extensive monument in
the city, its walls, uninterruptedly
used until 1870, lost its military
function after Italian unification.
Altered over the centuries, the
structure still survives, but fragmented at different points by the
street system and besieged by all
kinds of modern constructions.
Because of the variety of materials used, the wall requires
structured and sometimes apparently contradictory restoration
methods: mortars and renders
have to be preserved as historic
materials, but at the same time
the structure of the wall needs to
be worked on with the additions
and rebuilding necessary to stop
it all deteriorating.
The Superintendency, the body
responsible in the capital city,
has undertaken to conserve the
wall to return its importance as a
monument, though the resources
at its disposal are insufficient.
However, material restoration is
not enough. It is essential to turn
this defensive ring into a lived
part of the city and a powerful
symbol of the collective imagination, by opening it up to visits and
using its spaces regularly, as well
as collecting and publicising the
many stories of deeds and people
that connect the city to its walls.

Francesco Giovanetti
Arquitecte. Antic cap de Monuments
de Roma: Excavacions, Restauracions
i Jaciments de la Unesco, Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali

Francesco Giovanetti
Arquitecto. Antiguo jefe de Monumentos
de Roma: Excavaciones, Restauraciones y
Yacimientos de la Unesco, Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali

Francesco Giovanetti
Architect. Former head of Monuments
of Rome: Excavations, Restorations and
UNESCO sites, Sovrintendenza Capitolina ai
Beni Culturali
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La muralla de Roma: transformacions
del passat, restauracions i
perspectives de revaloració
Francesco Giovanetti

L’anell format per les muralles de Roma,
que s’estén al llarg de quasi 18 quilòmetres, no és gaire conegut ni pels romans ni
pels turistes, molt més inclinats a visitar
els famosos monuments de l’antiguitat i
del Renaixement. Accessible en molt pocs
trams, el gran complex monumental no
sembla gaire capaç d’atreure els fons que
caldrien per conservar-lo.
Aquest report, que se centra en les
restauracions de la muralla de Roma dutes
a terme al llarg dels últims quinze anys,
proposa considerar la totalitat del circuit
aurelià-urbanià com el monument que
representa millor que cap altre la història integral de la ciutat. Però avui dia les
muralles han esdevingut invisibles a causa
dels enderrocs i la proliferació de construccions al voltant. Per tornar-les a fer
protagonistes del paisatge urbà cal restaurar-les, però també fer-les més accessibles
i acollidores (en la mesura que es pugui)
i presentar-les de manera que puguin
explicar el seu llarg periple des de l’antiga
Roma fins al naixement del Regne d’Itàlia.
Percepció de la muralla

Roma antiga en forma de lleó (finals del segle xiii), emblema de la visió de les
muralles de Roma en època medieval. Font: P. A. Frutaz, Le piante di Roma,
Roma, Salomone e Staderini, 1962.
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Construït en un lapse de quatre anys, entre el 271 i el 275, el cinturó de la muralla
aureliana va constituir durant un període
de dos segles el baluard de la ciutat impe-
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Interior de l’àrea
de la porta Salaria,
enderrocada el 1923.
Al pany de muralla
supervivent s’hi
adossa un complex
de construccions on
tenia l’estudi l’escultor
i polític Ercole Ferrari,
1845-1929. Foto:
Francesco Giovanetti.

Vista de la porta San
Sebastiano des del tram
terminal de la via Appia
a finals del segle xix.
Font: Museo di
Historia di Roma, arxiu
fotogràfic.

rial, mentre que al llarg dels catorze següents va custodiar la ciutat postantiga i
després pontifícia. Durant l’edat mitjana,
l’excessiva extensió del circuit maçònic,
en comparació amb l’estretor del nucli
habitat, va contribuir en gran manera a
magnificar el mite de Roma, tal com va
observar Jean-Claude Maire Vigueur al
seu recent L’altra Roma.1
Si poguéssim pesar-la, podríem
comprovar que com a «massa murada»
el cinturó actual està constituït prevalentment per material antic. Si, en canvi,
1. Jean-Claude Maire Vigueur, L’altra Roma: Una storia dei
romani all’epoca dei comuni (secoli xii-xvii), Torí, 2011.
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ens fixem en la durada de la funció com
a baluard defensiu i valorem l’extensió de
les manipulacions atribuïbles al domini
pontifici, la cinta aureliana, inserida al
segle xvii dins la muralla d’Urbà VIII a
la banda del Trastevere, ens apareixerà
com un instrument militar en bona part
medieval i modern. Dit d’una altra manera, si és indiscutible que les muralles són
essencialment un objecte d’interès de
l’arqueologia romana, cal evitar que
aquest aspecte oculti completament tot
el periple del monument a través de les
èpoques medievals i modernes, ans al
contrari: ha de ser subratllat. En efecte, la
muralla és l’únic edifici de la Roma antiga
que ha mantingut sense interrupció la
funció que li era pròpia fins al dia 21 de
setembre de 1870, quan la imponent fortificació va perdre l’ús militar d’un dia per
l’altre i va començar el seu viatge al passat.
L’any 1847, en aplicació del motu proprio de Pius IX,2 el perímetre de la muralla,
les portes, les construccions preexistents
englobades i el pomeri són transferits integralment a l’administració de la Cam2. Amb el motu proprio del 2 d’octubre de 1847 «Organització
del Consell i Senat de Roma i les seves atribucions» Pius IX
institueix a Roma l’ajuntament modern, l’òrgan del poder local.
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bra Apostòlica a l’Ajuntament de Roma,
reformat aquell mateix any. A partir del
1870, propietat i competències pontifícies
passen, primer, al Govern italià i tot seguit
a l’administració de l’Ajuntament de
Roma, actualment Roma Capitale.3
El circuit no entra immediatament
a formar part de la categoria de monuments reconeguts, descomptant unes
quantes portes monumentals. Perduda
la funció i abandonada a ella mateixa,
la muralla experimenta una decadència
accelerada en l’escenari de l’edificació
de la nova capital del Regne d’Itàlia: se’n
demoleixen trossos aquí i allà, altres els
fan servir com a suport per a l’escreix
de terra d’excavació dels nous barris,
pateixen despreniments a causa de la incúria, es desnaturalitzen amb l’afegitó de
construccions utilitàries i els usos incongruents dels ambients interns i queden a
mercè de les propietats limítrofs, afavorides per la reducció de la servitud del
pomeri intern.
Finalment, a iniciativa de l’Ajuntament mateix, el circuit ininterromput es
veu perforat i migpartit per les obertures
que hi practiquen a fi de connectar la
ciutat vella amb les barriades.
Perduda la continuïtat, la muralla és
dividida en segments rebaixats a ruïnes
independents. Empresonada per les
noves construccions, que n’escapcen la
visió i en rebaixen l’aspecte imponent, la
muralla perd el significat de descarnada
barrera arquitectònica que, des de lluny,
anunciava la ciutat a enemics i visitants.
A conseqüència de les manipulacions
sofertes (a les noves construccions cal
afegir-hi els estralls de la vegetació), es
torna invisible: un residu empipador de
l’època pontifícia marcat durant molt
de temps amb l’estigma de testimoni
«menor» respecte al centre monumental
de la ciutat antiga. Tanmateix, malgrat
aquesta acció de desarrelament, el cin-

3. No s’han tingut en compte les muralles que, seguint en direcció
nord la muralla urbaniana, envolten l’Estat de la Ciutat del Vaticà
(segle ix i successius) i el bastió Aventino (segle xvii), propietat de
l’Estat italià i sense connexió amb les muralles de Roma.
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turó aureliano-urbanià, cas insòlit en les
grans ciutats emmurallades convertides
en metròpolis, sobreviu a la modernitat
en gairebé tota la seva extensió. A més,
gràcies a la llarga durada de la servitud
del pomeri, atenuada però no suprimida després del 1870, la muralla ha
mantingut intacta la pròpia configuració arquitectònica. A diferència d’altres
ciutats on, esdevingudes ja obsoletes en
èpoques remotes, van ser fagocitades de
seguida per l’urbanisme d’ús comú.
Passaran prop de trenta-cinc anys
d’abandó, degradació i ensulsiades abans
les muralles no siguin percebudes per fi
com un conjunt monumental i fetes objecte, en la segona dècada del segle xx, de
les primeres intervencions «conscients» i
de restauracions.4 Descomptant les portes
renaixentistes, en aquesta etapa la muralla
suscita un interès prevalentment arqueològic, testimoniat per l’obra d’Ian Archibald Richmond,5 que enceta una fase
d’estudis científics seguida de les nombroses tasques dedicades al circuit aurelià,
entre les quals destaca l’obra d’anàlisi del
conjunt i dels trams per separat a càrrec
de Lucos Cozza,6 fins a arribar a la més
recent de Hendrik W. Dey.7
Perduda la unicitat i la visibilitat de
l’originari gran signe territorial, avui dia
la muralla és contemplada des de la distracció. Es fa necessari connectar mentalment els segments independents en què
ha estat fragmentada si es vol imaginar
l’enorme edifici unitari que va ser i que,
si bé amb freqüents interrupcions, encara
és. Es tracta del monument arqueològicoarquitectònic més rellevant de la ciutat,
que es col·loca en posició transversal
respecte a la divisió convencional entre
el domini de l’arqueologia romana i el de
l’arquitectura medieval i moderna.

4. Lucio Mariani, «Lavori di sistemazione alle porte di Roma»,
Bullettino della Commissione Archeologica Comunale, xlv (1917),
pàg. 193-217.
5. Richmond, The City Wall…
6. Robert Coates-Stephens i Lucos Cozza (cur.), Scritti in
onore di Lucos Cozza, Todi, 2014.
7. Hendrik W. Dey, The Aurelian Wall and the Refashioning of
Imperial Rome, AD 271-855, Cambridge-New York, 2011.
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Vista des de l’interior
de l’àrea Sessoriana,
abans de la restauració
dels anys 2009-2012, de
les estructures dels
aqüeductes antic
Claudio i Aniene nou
(segle i), als quals
s’afegeix al segle xvi
l’aqüeducte Felice,
tots incorporats a
la construcció de
les muralles. Foto:
Francesco Giovanetti.

Transformacions
En la ràpida fase de muntatge (271-75),
la muralla va incorporar nombroses
construccions preexistents, que comprenen grans infraestructures ciutadanes
(el Castro Pretorio, els aqüeductes en
el tram entre la porta Tiburtina i la via
Casilina8 incloent-hi la porta Maggiore,
l’amfiteatre Castrense, unes quantes
cisternes, la piràmide Cestia i altres
edificis menors). La muralla sorgeix,
doncs, enmig d’una complexitat arquitectònica que, després de la sobreelevació
orgànica atribuïda a l’emperador Flavi
Honori, queda subratllada per les obres
de reparació i fortificació necessàries
per millorar la defensa de la ciutat que
se succeeixen en el llarg curs de vida del
baluard, a totes les èpoques, tant amb
material d’enderroc com de nou.
Les transformacions realitzades en
època tardoantiga i durant l’edat mitja-

8. Alberta Ceccherelli i Valeria Bartoloni, «Le Mura
Aureliane su via Casilina», Bullettino della Commissione
Archeologica Comunale, cxiv (2013).
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na foren intenses: entre les més rellevants de què tenim notícia sobresurten
les efectuades per Belisari (segle vi),
Adrià VI (segle vii), Lleó IV (segle ix)
i, finalment, Nicolau V a les portes del
Renaixement (segle xv). Encara més
extenses (i més documentades) resulten
les dutes a terme a partir del segle xvi,
enumerades a continuació en el sentit de
les agulles del rellotge:
La porta Flamínia, rebatejada com
del Poble, accés principal pel nord, és radicalment transformada: fortificada per
Sixt IV, completada per Nanni de Baccio
Bigio el 1565 i encara retocada per Gian
Lorenzo Bernini el 1655. La porta Salaria
és modernitzada en formes neocinccentistes per Virginio Vespignani el 1873.
En substitució de l’antiga porta
Nomentana, abandonada i tapiada al
segle xv i encara recognoscible, construeixen en una posició diferent, no gaire
més al nord, la nova porta Pia, que Miquel
Àngel comença per la banda de dins i
deixa inacabada el 1564, i que no serà
completada fins a l’any 1864, pel costat
de fora, per Virginio Vespignani.
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L’última gran
transformació de les
muralles pontifícies,
entre el 1828 i el
1867, és la que va
promoure G. Valadier
per restaurar les
que envolten el turó
del Pincio. Font:
J. De Angelis i E.
Nannipieri, «I restauri
di Pio IX alle Mura
Aureliane», Rassegna
di architettura e
urbanistica, xxiii,
f. 69-70, pàg. 119-128.
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La porta Maggiore9 (antigament Prenestina), que reutilitza dues arcades monumentals d’aqüeductes del segle i que
marcaven el punt de pas de les antigues
vies Prenestina i Labicana, el 1838 va ser
objecte de la demolició de les suggestives
fortificacions de l’emperador Honori per
tal de treure a la llum els elements més
antics engolits pel circuit maçònic.
També és nova la porta San Giovanni,
realitzada l’any 1574 per Jacopo del Duca
al nivell més elevat de la nova via Appia,
no gaire al nord de l’antiga porta Asinaria, enterrada i inutilitzada de feia temps;
igual que la porta Portese, bastida el 1645
per Marcantonio de Rossi a la nova muralla urbaniana, reculada en aquest punt
d’uns 500 metres en direcció a la ciutat
respecte a l’antiga porta Portuense. I
finalment la porta San Pancrazio, lleugerament desplaçada respecte a la primitiva
porta Aurelia del recinte aurelià, oberta a
les noves muralles urbanianes el 1644 per
Marcantonio de Rossi i modernitzada en
formes neocinccentistes per Virginio Vespignani el 1854, després dels desperfectes
patits durant el setge francès del 1849.
En el mateix lapse de temps també
van ser renovats trams molt extensos de
cortina, generalment adossats al resistent
nucli maçònic antic. Entre les intervencions més decisives destaquen la realització
del bastió Ardeatino, a la banda sud, modern instrument de guerra renaixentista
projectat per Antonio da Sangallo entre
el 1537 i el 1542, que substitueix 400 metres del tram antic. A l’oest, a la banda del
Trastevere, el petit circuit aurelià és abandonat i absorbit pel baluard més extens
que volia el papa Urbà VIII Barberini, bastit entre el 1642 i el 1646, que comprèn tot
el turó del Gianicolo fins a la ciutat vaticana però, tal com ja s’ha suggerit, exclou
l’antiga porta Portuense.10 Al nord es
fan intervencions radicals, entre el 1828

i el 1867, en els baluards del Pincio,11 a
partir d’un projecte de Giuseppe Valadier continuat, després de la seva mort
el 1839, per Pietro Camporese i Luigi
Poletti. La restauració, obligada pel mal
estat dels fonaments antics en forma de
nínxols i pilars que sostenen el turó del
Pincio, forma part de les obres utilitàries
que periòdicament es realitzen com a
manteniment. Valadier hi afegeix l’obra
de restauració de les imatges originals,
tot proposant i interpretant de nou el
model dels aparells maçònics originaris.
Després del 1870, la transformació de la
muralla continua però ja no en forma
d’aportacions constructives destinades
a restablir i millorar la capacitat militar
del circuit, tal com havia estat fins aleshores. Ara l’alteració de l’obra consistirà
en la sostracció d’elements amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament de la
nova capital.
En ben poques dècades gairebé totes
les portes queden transformades, i en
molts panys de cortina s’hi practiquen
obertures per tal d’afavorir, com hem dit,
la permeabilitat entre el nucli històric i
les barriades. Les modificacions d’aquest
període no afecten tant profundament
les característiques intrínseques de
l’obra, però en rebaixen la consistència i
en desnaturalitzen el context.
Entre les alteracions més vistoses
d’aquesta època mereix un esment la
transformació de la porta del Poble, el
1879, amb la demolició de les torres
quatrecentistes que flanquejaven l’única
entrada i la realització de dues obertures
laterals a càrrec de Virginio Vespignani.
Al pany de cortina adjacent a la porta
Pinciana, cap a l’est, també es practiquen dues obertures noves. Encara
més radical és l’eliminació de la porta
Salaria, aterrada per facilitar al màxim la
comunicació entre el centre i els barris

9. Robert Coates-Stephens, Porta Maggiore: Monument and
Landscape, Roma, 2004.
10. Marina Veneri, «Le Mura Barberiniane. Il cantiere secentesco
e gli interventi di manutenzione fino al xx secolo», Rassegna di
Architettura e Urbanistica, xxiii, 69/70, pàg. 110-118, 129-130.

11. Jolanda de Angelis i Elisabetta Nannipieri, «I restauri
di Pio IX alle Mura Aureliane», Rassegna di Architettura e
Urbanistica, xxiii, f. 69-70, pàg. 119-128.
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demolicions com d’edificacions, i encara
avui ofereix, si no la nuesa de l’ambient
premodern, un espai prou respectuós per
percebre la potència arquitectònica del
monument. Al llarg del Tíber el cinturó
aurelià, ja fagocitat per les construccions
civils, queda enterrat sota els Muraglioni
de nova planta.12
Restauracions

Dibuix del projecte
de reconstrucció de
la cortina murària
realitzat al segle xvii
sota el pontificat
d’Innocenci X, a
conseqüència de
l’ensorrament del
16 d’abril de 2001.
Sovrintendenza
Capitolina
ai Beni Culturali.

perifèrics. La porta Pia queda aïllada
amb l’enderroc dels dos breus trams de
muralla adjacents.
A la porta Maggiore es completa la
demolició de les estructures tardoantigues i medievals i es practiquen noves
obertures. A l’avinguda Carlo Felice, a
tocar mateix de la muralla, la Societat
dels Transports Públics construeix l’any
1909 dues naus de ciment armat destinades al manteniment i reparació dels
vehicles. Afortunadament aquestes dues
construccions tan agressives van ser
enderrocades el 1999.
L’entorn al voltant del circuit també
es transforma. Al nord, entre les portes
Pinciana i Pia, l’urbanisme intensiu del
barri de Ludovisi, construït al solar de
la vil·la patrícia del mateix nom, sorgeix
a poquíssima distància de l’interior de
la muralla. A la zona est, entre les portes Maggiore i San Giovanni, els xalets
i les cases populars del turó de l’Esquilino deixen respirar el circuit una mica
més. Al sud, entre la porta Metronia i la
portella Ardeatina, l’entorn de la muralla
es va salvar quasi íntegrament tant de
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A causa de l’ús ininterromput, les muralles presenten una varietat d’aparell
maçònic que documenta tot l’arc de la
història dels materials, que, si considerem les preexistències encloses, s’estén
ben bé des del segle i fins al xx. Hi ha
trams antics íntegres i altres en estat de
ruïna, parts medievals, renaixentistes i
modernes; integracions puntiformes i
extenses de totes les èpoques per tal de
mantenir i millorar la funció defensiva,
integracions puntiformes i extenses del
segle xx per a la conservació del valor
monumental.
La diversitat d’aparells maçònics,
l’heterogeneïtat de materials i fragments
englobats i de tècniques i la manipulació
dels materials in situ fan que les patologies de degradació i les modalitats d’afectació siguin molt variades. Per tant, les
modalitats de restauració que el monument demana a causa de la seva mateixa
natura són igualment diverses.
A més a més, la llarga durada de
l’obra i la reutilització de materials per a
treballs de reparació o de folre dels basaments més exposats al desgast dificulten
la possibilitat de desxifrar la seqüència
de les intervencions, especialment en
el cas de pedaços petits. Finalment, cal
fer constar que el monument ha estat
estudiat amb criteris estratigràfics en
ocasions esporàdiques, que la capacitat
d’establir un correlat entre la consistència material i la datació encara és limitada i que, per tant, cal afrontar amb el

12. ASR (Archivio di Stato di Roma; sucursal a via Galla
Placidia, 93), Archivio del Genio Civile, fons Ufficio Tevere - I.
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Vista de la cortina
reconstruïda (2006)
a la via de la Porta
Ardeatina amb
materials anàlegs als
preexistents. Foto:
Francesco Giovanetti.
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màxim respecte el «text maçònic», que
constitueix el principal document, si no
l’únic, a l’hora d’aprofundir la comprensió de les fases històriques de l’obra.
Així doncs, el valor de testimoniatge
material que constitueixen els aparells
maçònics porta a privilegiar la conservació i convida a alterar morters i paraments tan poc com es pugui.
Avui les nostres energies i els escassos
recursos econòmics de què disposem se
centren a combatre la disgregació material de la muralla: maons, pedra i morter.
Sovint, tanmateix, la restauració conservativa troba un límit a l’hora de l’aplicació
perquè les llacunes del parament o la
manca d’elements arquitectònics amenacen d’estendre l’erosió a les parts contigües fins a causar-ne la pèrdua. En aquests
casos és necessari reintegrar llacunes i
reconstruir amb treballs de restauració
estructural i de reintegració arquitectònica els trossos que, en cas de degradació,
puguin derivar en pèrdues parcials del bé.

Concretament, la restauració de la
muralla consisteix en primer lloc en un
conjunt d’accions de manteniment avui
ja fixades gràcies a la llarga experiència,
destinades a eliminar les causes de l’erosió de les superfícies exposades als agents
atmosfèrics i a restablir les condicions
que en retardin com més temps millor la
inevitable reaparició.
Un primer tema és el de l’eliminació
de les espècies vegetals que, establertes
a la superfície maçònica, penetren en el
morter i el disgreguen, tot obrint camí a
la infiltració de l’aigua de pluja. Si per a
les espècies d’agressivitat limitada (males
herbes, alguns arbustos) n’hi ha prou
amb l’aplicació reiterada de productes
químics específics, en el cas de les més
tenaces deixades créixer durant massa
temps (taperera, figuera, ailant) es fan
necessàries mesures més severes, amb
l’objectiu de posar fi a l’acció disgregadora causada per unes arrels extenses i
intricades que penetren en el mur.
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Projecte de la muralla
a la via Casilina (2003);
taula d’intervencions
elaborada en fase de
projecte «definitiu»
(2003), pendent
d’aprofundiment
amb observació més
atenta del monument
un cop instal·lada la
bastida. Sovrintendenza
Capitolina
ai Beni Culturali.
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Una segona acció important és la de
la restauració estructural, dedicada a evitar pèrdues del bé immoble causades per
ensorraments grans o petits. Si bé els de
grans dimensions són infreqüents, no
és gens estrany el despreniment de materials de revestiment. Mentre que els murs
antics pateixen sobretot per la disgregació
dels morters, la qual cosa provoca la creació de llacunes que deixen al descobert el
nucli de ciment, els panys de revestiment
datat a partir de l’època renaixentista són
víctimes d’una especial feblesa. Sovint
presenten falta de queixal al nucli antic i,
si no gaudeixen de la inclinació anomenada «de sabata», tendeixen a desprendre’s en trams força llargs, tal com ha
passat en no pocs episodis recents, el més
greu dels quals ocorregut el 16 d’abril de
2001 a la via de Porta Ardeatina.
En aquesta important intervenció,
prop de 12 metres de la cortina realitzada a mitjan segle xvii sobre allò
que l’ensorrament va revelar com un
punt feble, ja afectat per ensorraments i
successives reconstruccions, van lliscar
literalment a causa de la cessió del limitadíssim recolzament a la base (un cap
de maó equival a 14 centímetres). El nou
pany de cortina, en comptes de mantenir
la conformació inclinada del nucli antic
llargament exposat a la intempèrie, havia
estat realitzada «a plom», sense queixals
adequats a la base i, encara pitjor, separada clarament del nucli a la part superior, on l’espai buit entre la construcció
siscentista i la preexistència havia estat
reomplert amb material de farciment.
Cal dir que el pany de cortina ensulsiat
va ser reconstruït, per tota l’alçada de
23 metres, amb maó de forn i disposició
anàlegs als siscentistes, tot conferint-li
una imperceptible inclinació «de sabata»
i connectant-la amb el resistent nucli
antic mitjançant un seguit de cadenes
metàl·liques amagades sota la nova
superfície maçònica. La cortina adjacent
que no s’havia ensorrat va ser restaurada
i fixada amb cadenes metàl·liques tradicionals «de baula i trava» aplicades sota
la cortina: l’anell sobresortint suporta
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una barra diagonal blocada per «falques
de tensió» cuneïformes fàcilment regulables a cops de martell.
La nova cortina està alineada amb la
vella, i la línia de tall va ser subratllada
en superfície amb una lleu discontinuïtat, sense recórrer a cap mena de pàtina.
En aquests treballs la modalitat de la
recuperació «sota esquadra» o obliqua
de les cortines va ser arraconada a favor
de mitjans més discrets que marquessin
les noves aportacions constructives, una
pràctica ja adoptada amb la restauració
del 1999. El «sota esquadra», el petit graó
que fa recular el nivell de la nova obra
en relació amb l’originària, era el sistema universalment utilitzat al llarg de tot
el segle passat per diferenciar les parts
restaurades de les originals.
Setze segles d’ús ininterromput han
transformat la muralla de Roma en un
patchwork maçònic, i mai com en aquest
cas l’abús del graonet reculat en les
restauracions noucentistes ha provocat
l’efecte d’exagerar el desordre visual del
monument, tot afectant la percepció per
part de l’observador. Per això vam decidir
abandonar aquesta tècnica i fer servir
mitjans més discrets (xiuxiuejos en comptes de crits) per fer recognoscibles les integracions contemporànies al context.
Sigui com vulgui, els treballs de restauració superficial preveuen la neteja de
les superfícies, una moderada retirada de
la pàtina biològica, l’aplicació de silicat
d’etil, la microconsolidació dels maons
malmesos, la reparació i cobriment
dels llits i les juntes amb morters de
calç i putzolana volcànica adequats per
morfologia i color dels àrids als morters
preexistents en l’entorn immediat.
La Superintendència de la capital
sempre ha dedicat al manteniment i
restauració de les muralles una part
dels seus recursos econòmics, però la
limitació pressupostària ha impedit
seguir la velocitat de la degradació. Els
últims anys, després dels treballs previstos amb els fons estatals assignats el
1998 en ocasió del Jubileu i després del
cicle d’intervencions finançades el 2002
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presents a la muralla aureliana, analitzats
per una valoració multicriterial del risc
aparent. D’aquesta manera es va poder
xifrar al voltant de 75 milions d’euros
la quantitat necessària per retornar el
conjunt de l’anell a un bon estat de conservació. Els treballs s’allargarien un bon
nombre d’anys, en el transcurs dels quals
caldrà garantir un finançament continuat
per mantenir el nivell assolit mitjançant
el manteniment adequat.
Coneixement i valoració de la muralla

Restauració del 1999
del camí de ronda per
l’interior de la muralla
en el tram entre la porta
San Giovanni i Santa
Croce in Gerusalemme.
Foto: Francesco
Giovanetti.

gràcies a la Llei 396/90, el pressupost
municipal no ha deixat de concedir mai
fons per al manteniment ordinari, tot i
que la progressiva reducció ha acabat en
l’ofec actual.
Actualment, gràcies al Projecte
Observadors de la Muralla Aureliana,
completat el 2010, actualitzat el 2012 i
actualment en fase d’extensió a la muralla urbaniana, la Superintendència de
la ciutat13 disposa d’un fitxer integral del
monument obtingut a partir de l’examen
visual dels diferents factors de desgast

13. Per consultar la pàgina web de l’Ajuntament de Roma:
<http://www.comune.roma.it/pcr/do/jpsite/Site/home>.
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Monument a la vista de tothom des
de sempre, la muralla és molt menys
coneguda del que caldria esperar. Per tal
de conèixer-la millor, cada intervenció
ha constituït una ocasió per aplegar les
informacions que els funcionaris elaboren i arxiven al final dels treballs. Un
cop muntades les bastides es pot gaudir
d’una visió molt més pròxima, a més
d’arrencar la vegetació invasiva que
sovint oculta grans panys d’obra. La valoració de l’estat de la qüestió obtinguda
en aquesta fase de projecte s’aprofundeix
posteriorment amb el «mapatge»: una
anàlisi visual de la superfície maçònica
que, amb l’ajut d’abundant material
fotogràfic, permet de transcriure en els
exàmens de relleu (completats i aprofundits allà on calgui) les informacions
sobre l’estat de conservació i sobre les
patologies concretes que es presenten.
També és el moment que l’arqueòleg,
fent servir anàlisis precedents i estudis
disponibles, es pot dedicar a reconèixer,
delimitar i posar en relació entre elles les
diferents «aportacions constructives»,
base per a l’aprofundiment de la cronologia del monument. Sobre aquestes
premisses també es planteja la definició
executiva dels treballs de restauració, detallada localment, que queda recollida a
l’examen de relleu: és la taula d’intervencions, manuscrita i farcida de notes, que
constitueix l’esborrany de la comunicació entre arqueòleg, restaurador, director
dels treballs, operaris i administradors.
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Vista des de la plaça de
la Porta San Giovanni
de la façana interior de
la porta Asinaria,
restauració 2004-2006.
Foto: Maurizio di Ianni.
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Entre els objectius del
Pla Regulador General
del 2008 s’hi incloïa
l’Àmbit de Programació
Estratègica Muralla:
una franja de verd
preparada per donar
servei als barris que
hi queden davant. Pla
Regulador General
de Roma aprovat pel
Consell Municipal el 14
de març de 2008.
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A més d’això, la Superintendència
de la capital ha comptat amb l’activitat
didàctica i la recerca de departaments
universitaris tant italians com estrangers,
d’institucions i d’estudiosos particulars,
que han comportat avenços en el coneixement de parts concretes del monument.
Un acord vigent amb la Universitat
de Roma Tre, amb extensió a la de La Sapienza i a la de Tor Vergata, preveu posar
en comú els recursos de la Superintendència i de les tres universitats públiques
de la ciutat per estendre la recerca sobre
la muralla de Roma. Es tracta d’aprofitar
la convergència entre activitat didàctica,
recerca i estructures de la universitat amb
l’excepcional experiència acumulada als
arxius, al treball de camp i a les bastides
per part dels funcionaris de la Superintendència.14
És important que el renovat interès
per la muralla no s’aturi només a la fase
antiga del monument. Si a la restaura14. Al mes de juny del 2014, els tècnics de Roma Capitale
encarregats de la cura i conservació de la muralla de Roma
són: Maria Gabriella Cimino (arqueòloga, coordinadora del
Servei de Tutela); Eleonora Scetti (arquitecta, coordinadora del
Servei de Projectes i Adjudicacions); Carmelina Camardo, Paola
Chini, Stefania De Prai, Francesco Pacetti, Antonella Gallitto,
Ersilia Loreti, Carlo Persiani, Cinzia Vannicola (arqueòlegs,
responsables dels trams concrets), Barbara De Petra, Massimo
Di Paola, Tania Renzi, Cecilia Spetia (historiadors de l’art,
responsables de portes i trams moderns).

Tram de muralla
restaurada al Viale
Metronio (2004-2008)
inserit en el Parc Lineal
de les muralles. Foto:
Maurizio Di Ianni.

Terrenys privats
adjacents al monument:
paisatge agrest entre
l’església de San
Giovanni, a la porta
Latina, i el costat intern
de la muralla.
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ció de la porta Maggiore del 1838 i de
més endavant, ja al segle xx, els treballs
tenien per objectiu treure a la llum les
característiques de l’obra més antiga, tot
fent emergir petits i grans testimoniatges
de les successives fases, actualment en
canvi tendim a conservar i il·luminar els
testimoniatges dels usos que el circuit de
la muralla ha acollit al llarg dels segles del
domini papal. Es tracta que el relat de la
muralla, boirosa i repetitiva si es limita
a la fase antiga, es pugui enriquir amb la
densa i variada narració de les èpoques
més pròximes a nosaltres. D’aquesta manera serà més fàcil convertir l’anell de les
muralles en un element viscut de la ciutat.
Perquè som del parer que a la futura
salut de la muralla i a la recerca de fons
per a la restauració li convé molt una
acció paral·lela destinada a recuperar el
monument de la penombra malenconiosa en què va caure per fer-lo redescobrir a la ciutadania i que sigui percebut
com el que realment és: l’obra que
representa millor el lligam viu entre la
ciutat antiga i la ciutat viva i en moviment. Per començar cal mantenir, renovar i ampliar les activitats que tenen lloc
a l’interior de les muralles: el Museu de
les Muralles a la porta San Sebastiano,15
irrenunciable punt d’observació del
pulmó verd del parc de l’Appia antiga i
accés tradicional a un tram significatiu
del trajecte intern; el Museu de la Via
Ostiense a la porta San Paolo, pendent
de renovació, el Museu dels Bersaglieri
a la porta Pia o el recentment renovat
(2011) Museu de la República Romana a
la porta San Pancrazio.
L’Escola Gratuïta d’Art Educador,
fundada per Francesco Randone el 1894
i especialitzada en el treball de la ceràmica, és una activitat privada situada a
la via Campania, encara ben activa, que
demostra que també les iniciatives de
natura privada poden contribuir eficaçment a la revaloració del monument.

Altres segments del circuit s’escauen a
la instal·lació d’activitats atractives per a
la visita de la muralla, el més important
dels quals és el bastió Ardeatino, esplèndida i espaiosa fortalesa cinccentista, amb
àmplia zona verda emprada com a dipòsit
de materials arquitectònics provinents
dels enderrocs de la Spina di Borgo,16 als
anys noranta objecte d’un projecte de
Paolo Desideri i Enrico Valeriani per a la
realització d’un «lapidari modern».17
Pel que fa a l’accessibilitat, es mereix
un esment la restauració de la porta Asinaria (2004-2006). Aquí la contigüitat dels
nivells antic i modern va oferir el punt de
partida per a un recorregut que permet
l’accés autònom dels usuaris de cadires de
rodes al primer nivell de la torre G25. És
la superació de barreres arquitectòniques
en el monument que representa la barrera
arquitectònica per antonomàsia.
Quant a les zones al peu de les muralles, el Pla Regulador del 2008 va incloure entre les diferents línies d’acció un
«àmbit estratègic - parc lineal», és a dir,
la creació d’una franja verda de respecte i
amb estructures a disposició dels barris que les envolten. Aquesta proposta
havia estat anticipada per la realització,
l’any 1999, del parc de l’avinguda Carlo
Felice, resultat de l’esmentada demolició
de les naus de l’empresa del transport
públic. La franja verda al llarg de l’avinguda Metronio (2008) en constitueix un
ulterior exemple realitzat a mitges entre
la Superintendència de la ciutat i l’Oficina Ciutat Històrica: tot suprimint la
zona asfaltada, un aparcament anodí va
ser transformant en un segment de parc
molt visitat pels ciutadans.
A més, sempre que ha estat possible,
els treballs de restauració duts a terme
fins ara han recuperat trams significatius
dels camins de ronda i del pomeri, encara que no en tots els casos les condicions per poder-los obrir al públic eren
idònies. Malgrat tot, cal tendir a fer-los

15. Alberta Ceccherelli, Anna Cambedda, Rossella Motta, Il
Museo delle Mura di Roma, Roma, 1990; Alberta Ceccherelli,
Paola Virgili, Museo delle Mura, Guida, Roma, 2007.

16. C. Crescentini, «Bastione Ardeatino», dins R. Motta (cur.),
Trovando monumenti di storie, Roma, 2001, iii, pàg. 12.
17. L. Cardilli i Enrico Valeriani, «Il Bastione Ardeatino e la
sua destinazione museale», Controspazio, 4, ii, 1995, pàg. 46-55.
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Proposta de
reconstrucció, en
vermell al dibuix,
dels trams de muralla
demolits a la porta San
Paolo, costat extern, a
sobre, i costat intern, a
sota. Font: V. Castiglia
i M. N. Rosi, Le mura di
Roma: il reinserimento
di Porta S. Paolo nella
cinta di Aureliano
[Tesi de llicenciatura
en Arquitectura]
Universitat de Roma
Tre, 2002-2003.

tan practicables com es pugui, ja siguin
arran de terra o elevats: un objectiu que
ha de superar els obstacles que plantegen
els propietaris dels terrenys al peu de les
muralles i que impliquen una feixuga
tasca de recuperació per a l’ús públic.
En molts punts, la reactivació de la
totalitat del trajecte intern només es
podrà aconseguir creant noves connexions entre els trams ensulsiats i els trams
intencionadament oberts. De reconstruccions parcials se’n van dur a terme en
el període del Jubileu, la més important
de les quals en el tram entre la via Nola
i la porta San Giovanni, acompanyada
del restabliment del sòl original gràcies
a l’excavació de la zona reomplerta en
temps de Benet XIV.
Una altra reconstrucció significativa
va ser proposada el 1998, finançada i
aprovada per les Superintendències d’Estat: l’eliminació del pas de vehicles obert
a la postguerra amb l’enderroc del tram
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de muralla aureliana entre la piràmide i
la porta San Paolo.18 En aquell moment,
el temor dels possibles obstacles que l’eliminació del pas del trànsit hauria pogut
plantejar a la circulació de pelegrins del
Jubileu que es dirigissin a San Paolo, fora
muralla, impedí la reconstrucció. El 2004
se’n proposaren dues més d’importants:
el restabliment dels trams demolits en
paral·lel als creuaments de la via Marche
i de la via Romagna en direcció a Corso
Italia. Reberen l’adhesió entusiasta de
la Superintendència Arqueològica de
Roma, però també el vet de la Superintendència (estatal) per als Béns Arquitectònics i Paisatgístics.19
18. Treballs del Gran Jubileu 2000 (codi B.03.01), Mura di
Roma. Restauro e valorizzazione di Porta San Paolo, aprovat per
deliberació de la Junta Municipal [21/7/1998], núm. 2577.
19. Treballs del programa de Roma Capitale (codi B.03.01),
Mura di Roma, lotto iv: Consolidamento e restauro e del tratto
Ginnastica Roma - porta Pinciana - via Campania, deliberació de
la Junta Municipal [4/2/2004], núm. 40.
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Reconstrucció de les
muralles a la porta
San Paolo: restitució
en alçat de la vista des
del Piazzale Ostiense.
Font: V. Castiglia i
M. N. Rosi, Le mura di
Roma: il reinserimento
di Porta S. Paolo nella
cinta di Aureliano,
[Tesi de llicenciatura
en Arquitectura],
Universitat de Roma
Tre, 2002-2003.

Pel que fa a propostes sorgides de
l’àmbit acadèmic, una tesi de llicenciatura del 200320 proposava la reconstrucció
integral de la muralla en l’espai informe
i alienat format per la plaça de Porta San
Paolo i l’esplanada Ostiense, on la porta,
convertida avui en simple illot enmig del
trànsit, ha extraviat la relació que mantenia amb la piràmide Cestia i el seu significat originari de barrera i intersecció
entre la ciutat antiga i la nova. A la proposta, el pas de vehicles queda garantit
per una sèrie d’obertures amb una forma
derivada de l’estudi analític de les que

foren practicades en la cinta maçònica en
el curs dels segles xix i xx. La reconstrucció del tram de la via Persichetti obtindria l’efecte de ressaltar la correspondència recíproca entre piràmide, muralla i
porta San Paolo, avui poc comprensible,
a més de crear un continuum de visita.
La reconstrucció del tram entre la porta
i l’avinguda Giotto tornaria a marcar
l’accés a la ciutat antiga en un punt neuràlgic. El nou edifici es prestaria amb tota
comoditat a instal·lar-hi un Museu de les
Muralles ampliat.

20. Universitat de Roma Tre - Arquitectura, A. A. 2002-03, Le
mura di Roma: il reinserimento di Porta S. Paolo nella cinta di
Aureliano, tesi de llicenciatura en restauració arquitectònica
de V. Castiglia, M. N. Rosi. Relator: P. Marconi; correlators: F.
Giovanetti, M. Zampilli.
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