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12 quarhis

En aquesta ocasió el tema central de la revista s’ha dedicat a Barcelona i la
seva relació amb el mar. “Port, costa i comerç” a Barcelona és el fil argumen-
tal pel que caminen un seguit d’aportacions que tenen com a protagonista la
ciutat portuària. La relació de Barcelona i el mar s’ha d’anar a buscar a l’èpo-
ca de fundació de la colònia romana, al voltant de l’any 10 aC. Barcino va ser
des del seu origen una ciutat “connectada”. La configuració de la façana marí-
tima a l’alt imperi, amb espais de magatzems i termes portuàries, reafirma el
paper comercial de la ciutat, en què el port era un element clau de l’econo-
mia de la colònia. 
El bloc temàtic s’obre amb un estudi sobre els canvis al litoral barceloní a par-
tir de dades sedimentològiques i arqueològiques, completades per datacions
radiomètriques de C-14. El resultat és una nova mirada al front marítim de
Barcelona al llarg dels últims mil·lennis. Unes dades importantíssimes que
ens parlen de modificacions de les barres sorrenques, de la formació de
maresmes, etc., que no es poden obviar en intervenir o interpretar la ciutat
que mira al mar i els seus edificis limítrofs. El dinamisme de la ciutat tardoan-
tiga, al qual estem fent referència en parlar de la importància de la Barcino
visigoda, es reflecteix també en la circulació amfòrica. El moviment d’àmfo-
res als segles V-VII a Barcino, mostra una ciutat pròspera, amb una economia
amb senyals de “bona salut”, en paraules de l’autor, amb una especial relle-
vància a la segona meitat del segle VI. La dada és molt significativa i reafirma
les línies interpretatives per les quals discorren les propostes sobre la ciutat en
aquest període.
Pel que fa a l’època medieval, un estudi aporta noves dades sobre la façana
marítima i la zona portuària, la construcció del primer moll, el moviment de
vaixells, etc., en base a les restes arqueològiques i les fonts documentals. Una
línia de recerca oberta per l’autor a partir de les excavacions de l’antic port
medieval de Barcelona, del qual destaca la troballa de l’escullera de 1477, una
seqüència estratigràfica de més de 5 metres i el derelicte Barceloneta, línia
que ja ha donat resultats interessants i que, sobretot, ha incorporat “saba
nova” a un clàssic del estudis històrics barcelonins. Comerç i economia a la
ciutat medieval ens porten a les gerres d’embarcar, un dels envasos de trans-
port marítim més utilitzat a l’edat mitjana. En aquesta línia, l’estudi d’aques-
tes gerres de ceràmica permet d’establir uns tipus de producció barcelonina
ja al segle XIII, uns envasos que continuaran en ús i evolucionant formalment
durant els segles XIV i XV. Un estudi amb noves dades per moure’s amb segu-
retat en el registre estratigràfic medieval barceloní i que també obre noves
línies de recerca pel que fa al paper de Barcelona en el comerç marítim de la
Corona d’Aragó. 
A l’apartat de “Notes i Estudis”, s’hi presenta un treball sobre la Vilanova dels
Arcs Vells, un barri que neix al voltant de l’aqüeducte romà. La documenta-
ció d’un seguit d’estructures és el primer testimoni material sobre l’ocupació
d’aquest espai suburbà entre els segles IX i XI. Una ocupació relacionada
amb l’explotació agrícola del territori, amb espais d’emmagatzematge amb
sitges i estructures de combustió, i que ofereix una imatge real de la Vilanova
dels Arcs Vells al segle IX i la seva evolució fins al segle XI.
Els estudis de ceràmica a la nostra ciutat continuen a bon ritme i aporten
resultats importants. La revisió de la troballa l’any 2004 d’un taller de ceràmi-
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13quarhis

ca –en funcionament entre finals del segle XII i el tercer quart del segle XIII–
i el material associat han permès incorporar noves dades al corpus d’estudis
ceràmics de Barcelona. L’anàlisi arqueològica ha establert la tipologia del
forn i la tipificació de la ceràmica que s’hi produïa, més pròpia de les ceràmi-
ques almohades que de les produccions barcelonines. Aquest fet ha portat a
considerar la possibilitat d’haver localitzat un taller que posava en circulació
peces destinades a una població de cultura andalusina que vivia a la nostra
ciutat. 
El estudis químics i petrogràfics de la ceràmica produïda en aquest obrador
indiquen una producció local amb una explotació de matèries primeres de
l’entorn del taller. És possible que aquest taller, fora de la zona on s’ubicaven
els obradors al segle XIII, sigui el primer testimoni d’una segona àrea de pro-
ducció al suburbium oriental de la ciutat. Els estudis arqueomètrics s’han rea-
litzat en el marc del projecte Impacte tecnològic en el nou món colonial. Aculturació
en arqueologia i arqueometria ceràmica, dirigit per Jaume Buxeda de la Univer-
sitat de Barcelona, projecte que ja hem explicat àmpliament en números an-
teriors d’aquesta revista. 
Finalment, presentem un material que fins ara no ha estat objecte de cap estu-
di a la nostra ciutat: les pipes de ceràmica no caolinítiques. Es tracta d’un con-
junt de prop de dos-cents exemplars trobats a les excavacions de Barcelona,
que corresponen a diferents tipus de produccions locals i importacions que
procedeixen de tot l’arc del Mediterrani. Unes troballes que mostren la im-
portància del consum de tabac a l’època i també el seu paper en l’economia.  
Aquest estudi s’ha dut a terme en el marc del projecte Born que dirigeix
Albert Garcia Espuche, un projecte innovador i pioner en molts aspectes, un
dels quals és, sens dubte, la valorització de la cultura material. L’estudi del
registre material dels segles XVI-XVIII ha estat tradicionalment oblidat en les
línies de recerca establertes en arqueologia. La col·lecció Barcelona 1700, edi-
tada per l’Ajuntament de Barcelona, amb vuit volums ja publicats i quatre en
curs de preparació, mostra tot aquest material en el seu context i en la seva
època. Els objectes vinculats al joc i les joguines, els del món de la farmàcia i
la medicina, els vinculats al treball dels adroguers i les adrogueries, els que
van sorgir de l’èxit de productes nous, com el cafè o la xocolata, i tot un uni-
vers d’objectes que es podien trobar a l’interior de les llars barcelonines de
l’època, han estat alguns del camps de recerca que s’han obert en aquest pro-
jecte. 
En aquest sentit, s’hi han d’afegir les pipes de caolí procedents de tallers
anglesos i holandesos, de què ja parlàvem al núm. 4 de Quarhis, i les pipes de
ceràmica no caolinítica que presentem en aquest nou número. En aquesta
ocasió, pel que fa a l’estudi de les pipes que presentem, s’hi han inclòs també
els exemplars que es produïen al segle XIX.
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