
Quaderns d’arQueologia 
i Història de la Ciutat de
BarCelona

quarhis
ÈPOCA II · ANY 2016 · N.12 · ISSN 1699-793X
288 PÀGINES · BARCELONA

qu
ar

hi
s

12

BARKENO | BARCINO | BARCINONA
BARSALUNA | BARCELONA

MUSEU D’HISTÒRIA 
DE bARcElonA (MUHbA)
Plaça del Rei, s/n.
08002 Barcelona
Tel.: 93 256 21 00
Fax: 93 315 09 57
museuhistoria@bcn.cat
www.museuhistoria.bcn.cat/quarhis



NOTICIARI



QUARHIS, ÈPOCA II, NÚM. 12 (2016), pp. 225-237

En el marc del desenvolupament del 
projecte Prehistòria al Pla de Barcelona, 
entre el Museu d’Història de Barcelona 
i el grup de recerca SAPPO del Depar-
tament de Prehistòria de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, s’ha prosseguit 
amb la línia de recerca en arqueologia 
prehistòrica en la qual fa anys que es 
treballa de manera regular. Els treballs 
duts a terme durant el curs 2015-2016 
han permès avançar en els diversos buits 
de coneixement prehistòric del pla de 
Barcelona, principalment en el camp de 
les analítiques i en el reestudi o revisió 
de materials. Cal remarcar, però, que 
el conjunt d’investigadors adscrits al 
projecte aquest any han centrat bona 
part de la seva activitat en la preparació 
de la documentació científica vinculada 
a l’exposició temporal Primers pagesos/
BCN. La gran innovació fa 7.500 anys, que 
ha estat organitzat pel MUHBA i que es 
podrà veure durant la segona meitat de 
l’any 2016. De la mateixa manera s’ha 
col·laborat amb el Servei d’Arqueologia 
de l’Ajuntament de Barcelona en l’estudi 
i anàlisis específiques de les restes arque-
ològiques recuperades en alguns dels 
grans assentaments d’època prehistòrica 
a la ciutat. 
En aquesta breu nota farem menció dels 
treballs vinculats específicament a la línia 
de recerca estable entre el SAPPO i el 
MUHBA, sense referir-nos als que s’han 
fet en els altres marcs de col·laboració.  

TREBALLS 2015- 2016
Al llarg del curs 2015-2016 els treballs 
s’han organitzat entorn de diverses línies 
d’anàlisi i recerca.
En primer lloc, s’ha donat continuïtat 
a les anàlisis dels materials i documents 
arqueològics de la caserna de Sant Pau 
del Camp, especialment en relació amb 
les restes procedents del nivell IV, que 
recordem que són els més arcaics i cor-
responen a l’horitzó neolític antic cardi-
al. Així, s’han efectuat noves datacions 
de C14 sobre llavors carbonitzades i s’ha 
revisat tot el conjunt ceràmic localitzat 
tant en els rebliments de les estructures 
negatives localitzades com en els estrats 
de circulació associats. Complementàri-
ament s’ha revisat tota la documentació 
de les unitats estratigràfiques i unitats 
estructurals, és a dir, s’ha fet l’anàlisi 
detallada de les evidències estructurals 
de les ocupacions més arcaiques. S’ha 

preparat un article específic que exposa 
els nous resultats que completen els 
documents del primer hàbitat sedentari 
de Barcelona i que permeten afinar-ne la 
cronologia amb un sensible envelliment 
que l’equipara a les primeres instal-
lacions del neolític antic cardial del 
nord-est peninsular.
D’aquest mateix assentament i en la 
mateixa línia d’actuació s’han iniciat les 
anàlisis de les restes ictiològiques recupe-
rades en els nivells i estructures d’època 
neolítica antiga (tant cardial com superi-
ors). Aquest estudi l’està portant a terme 
Arturo Morales i Eufràsia Roselló, de la 
Universitat Autònoma de Madrid (UAM), 
i Jordi Nadal, de la Universitat de Barce-
lona (UB). Cal assenyalar que les prime-
res observacions del conjunt permeten 
afirmar la conservació de vèrtebres de 
peixos, entre les quals se n’ha identificat 
una d’anguila (Anguilla anguilla) a més 
d’una punxa d’eriçó (fig. 1).
Cal destacar també els diferents treballs 
acadèmics que en el marc del projecte 
estan en curs de realització. Cal esmentar 
l’estudi, molt avançat, sobre la fauna del 

jaciment del carrer de la  Reina Amalia, 
31, a càrrec de Vanessa Navarrete, sota la 
direcció de la Dra. M. Saña, la tesi docto-
ral de la qual es preveu dipositar a finals 
del present curs (per a un avançament 
dels resultats, vegeu la crònica del núm. 
11 de Quarhis). En una situació de treball 
similar i amb expectatives de finalització 
imminent, també es troba la tesi doctoral 
sobre les estructures de combustió de la 
prehistòria recent efectuat per Joaquín 
Fernàndez Ruiz, que amb la direcció 
d’A. Gómez i M. Molist, inclou un estudi 
detallat de les estructures de combustió 
dels assentaments d’època prehistòrica 
del pla de Barcelona. El títol d’aquesta 
tesi és Las estructuras de combustión en la 
Prehistoria reciente en el nordeste de la Penín-
sula Ibérica. 
S’ha iniciat un nou treball de recerca, 
també com a estudi de tesi doctoral, a 
càrrec d’Adrià Breu, sota la direcció d’A. 
Gómez i M. Molist, que té per objectiu 
l’aproximació a la definició dels usos 
de les ceràmiques d’època neolítica del 
jaciments del pla de Barcelona. Durant 
el curs 2015-2016 s’ha de dur a terme la 

PROjeCTe PRehIsTòRIA  
Al PlA de BARCelONA

MIqUEl MOlISt
ANNA GóMEz BACH
amb la col·laboració d’ADRIà BREU

Figura 1
Detall de la punxa 
d’eriçó del nivell de 
neolític antic cardial 
de la caserna de 
Sant Pau del Camp. 
[Imatge: Jordi 
Nadal]
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primera fase del mateix treball en el jaci-
ment del carrer de la Reina Amàlia, 31. 
El jaciment que acabem d’esmentar, 
al barri del Raval de Barcelona, és un 
exemple extraordinari del moment de 
consolidació de les societats agrícoles i 
ramaderes en el marc del procés d’im-
plantació de l’agricultura i la ramaderia. 
En aquest context la recuperació d’una 
estructura d’hàbitat en forma de fons 
de cabana acompanyat d’una llar de foc 
central ha permès iniciar un programa 
analític centrat en la determinació i 
caracterització dels residus orgànics pre-
servats en el registre arqueològic.
En aquesta direcció, cal assenyalar que 
estudis d’anàlisis de residus orgànics 
tenen com a objectiu principal recuperar 
matèria orgànica conservada a l’interior 
dels vasos ceràmics i identificar l’origen 
dels diversos productes que aquests 
objectes haurien contingut. Mitjançant 
l’anàlisi química d’aquesta matèria orgà-
nica i superant els diversos problemes de 
preservació que es poden presentar, és 
possible establir parcialment la naturale-
sa del contingut dels vasos estudiats. Així 
doncs, aquesta caracterització permet 
preguntar-nos quin tipus d’ús es devia 
fer de la ceràmica en aquest moment de 
consolidació de les primeres societats 
agrícoles i ramaderes. Aquestes dades 
també permeten comparar aquests resul-
tats amb els estudis de fauna del mateix 
jaciment i lligar, de manera directa, la in-
formació cronològica amb la gestió que 
les societats d’aquest moment haurien 
fet del seu medi o entorn més immediat. 
En conseqüència, l’estudi d’anàlisis de 
residus de l’estructura III del jaciment 
del carrer de la Reina Amàlia parteix 
dels objectius següents:
 – Recuperar residus greixosos (lípids) 
de l’interior de les ceràmiques de 
cronologia epicardial (5.000-4.500 cal 
a.n.e.).

 – Avaluar i quantificar la quantitat de 
lípids presents en aquests recipients.

 – Caracteritzar l’origen d’aquests lípids 
i identificar la naturalesa del residu 
(greixos animals, vegetals, etc.).

 – Proposar un ús per als vasos estudi-
ats a partir dels diferents indicadors 
moleculars detectats i al mateix temps 
inferir-ne les pràctiques alimentàries 
d’aquests grups. 

tenint en compte aquests objectius, ha 
estat analitzat un conjunt de 33 peces 
de la UE 59 (algunes de properes a la 
llar i altres de més llunyanes). Aquests 
33 fragments ceràmics corresponen a 
vores de vasos amb gruixos d’entre 7 i 
15 mm i amb diàmetres d’entre 20 i 50 
cm. l’orientació de la vora és majori-
tàriament de tipus obert i també recta 
amb alguns casos de parets tancades. 
les decoracions, presents aproximada-
ment en la meitat de les mostres, estaven 
conformades per aplicacions plàstiques 
en forma de cordons llisos. Pel que fa 
a les atmosferes de cocció, les mostres 
analitzades són principalment reductores 
i mixtes amb alguns escassos casos de 
vasos de cocció oxidant. Finalment, és 
important destacar que una majoria dels 
fragments presenta concrecions calcàries 
adherides a la superfície interna dels 
vasos estudiats, fet que podria haver 
ajudat a mantenir els residus d’ús dins el 
recipient ceràmic.
l’extracció de mostres per a anàlisi de 
residus s’ha fet obtenint 1 g de material 
ceràmic de la cara interna dels vasos. la 
zona superficial, que presenta una pro-
babilitat més alta de contaminació, no ha 
estat analitzada.
Pel que fa a la preparació de la mostra 
per a cromatografia de gasos, s’ha seguit 
la tècnica descrita per Correa (Ascencio 
i Evershed, 2014)1. És a dir, la mostra 
s’ha dissolt en 4 ml de metanol i aquesta 
barreja s’ha sotmès a ultrasons durant 15 
minuts i s’ha acidificat amb 0,8 ml d’àcid 
sulfúric concentrat. Aquest preparat s’ha 
escalfat a 70 ºC durant 4 hores, i, un cop 
refredats els lípids, s’han extret amb 3 ml 

de n-hexà tres vegades. El resultant s’ha 
concentrat i 10 μg de n-tetratriacontà 
s’han afegit com a estàndard intern. les 
mostres han estat analitzades amb un 
cromatògraf de gasos (GC) 7890A i un 
espectròmetre de masses (MS) 5975C 
amb un detector de triple eix i ionització 
electrònica, tots dos d’Agilient techno-
logies. l’injector, en mode splitless, s’ha 
mantingut a 300º. la temperatura del 
forn del cromatògraf s’ha programat 
a 50º durant els primers dos minuts i 
després s’ha incrementat 10º/minut fins 
a un màxim de 350, moment en el qual 
la temperatura s’ha mantingut estable 
durant els restants 10 minuts de l’anàli-
si. Els cromatogrames resultants s’han 
quantificat utilitzant l’àrea del pic de 
l’estàndard intern, i els compostos eluïts 
s’han caracteritzat d’acord amb la del 
seu espectre de masses amb la base de 
dades de referència NISt 2.0 (fig. 2).
l’estudi ha assolit els objectius propo-
sats, ja que més d’un 60% dels vasos 
analitzats presentaven una quantitat 
significativa de residus (lípids). Un cop 
quantificada l’abundància de greixos en 
cada ceràmica sembla que aquelles amb 
més presència de residus es trobarien 
al voltant d’on anteriorment hi hauria 
hagut una llar de foc (estructura de 
combustió que ja estaria amortitzada en 
el nivell de la UE estudiada).
la caracterització dels residus ha permès 
detectar greixos principalment ani-
mals entre els quals també es trobarien 
productes làctics. Cal destacar també 
la detecció d’indicadors moleculars de 
combustió, que apunten que tals greixos 
haurien estat processats amb foc. Unint 
aquests indicis a les grans dimensions 
dels vasos analitzats es pot concloure, 
doncs, que disposem de signes clars que 
apunten que al jaciment de Reina Amà-
lia s’hi devia fer una cuina enfocada a 
grups grans de persones. Aquesta podria 
haver estat tant una operació quotidiana 
de cuinar una vegada per a tot el grup, 
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1. M. CORREA-ASCENCIO, R. P. EVERSHED. 2014. “High throughput screening of organic residues in archaeological potsherds using direct acidified methanol extrac-
tion”, Analytical Methods 6, 1330–40.
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o bé un esdeveniment més esporàdic 
en moments assenyalats. l’obtenció 
d’aquests resultats motiva a continuar 
aprofundint en l’ús dels vasos ceràmics 
del jaciment de Reina Amàlia, i en poste-
riors estudis s’analitzaran els materials en 
contacte directe amb el fogar central del 
fons de cabana.
Agraïm la col·laboració de Javier 
González i Karin Harzbecher per 
haver-nos facilitat l’accés als materials 
d’aquests assentaments i per la seva aju-
da en les diverses etapes de la recerca.
En l’àmbit de la gestió i difusió dels re-
sultats s’han presentat o està previst que 
es presentin resultats parcials a diversos 
congressos i jornades que es detallen a 
continuació.

Participació en reunions 

internacionals o nacionals 
Presentació d’una comunicació al 
congrés Cronometrías para la Historia 
de la Península Ibérica, que se celebra 
a Barcelona del 17 al 19 d’octubre de 
2016, a càrrec de J. González, A. Breu, 
A. Gómez i M. Molist: “Aproximación a 
la temporalidad de procesos de uso y de 
amortización en estructuras de hábitat 
de época neolítica: estudio del caso de 
Reina Amalia, 31 (Barcelona)”.
Presentació d’una comunicació al VI 
Congreso del Neolítico en la Península 

Ibérica, que se celebra a Granada del 
22 al 25 juny de 2016, a càrrec d’A. 
Gómez, S. Arroyo,  A. Bordas, A. Breu, J. 
González, A. Velasco i M. Molist: “la se-
cuencia neolítica del ‘Pla de Barcelona’: 
una visión diacrónica de las ocupaciones 
a nivel temporal y espacial”.

Treball final de grau
En el curs 2014-2015 es va defensar un 
treball final de grau titulat Evidències de 
la gestió de l’aigua del neolític a l’edat del 
bronze a Catalunya. Enrique Galián, autor 
del treball, hi ha tractat les estructures 
lligades a la gestió hídrica en els assenta-
ments prehistòrics del pla de Barcelona, 
més concretament dels jaciments de 
carrer d’Espalter, 1, i de la caserna de 
Sant Pau del Camp.

BIBLIOGRAFIA GENERADA  
PEL PROJECTE 

GÓMEZ, A.; MOLIST, M. (en preparació). “Les 
ocupacions del neolític antic del pla de Bar-
celona: precisions estratigràfiques i cronolò-
giques” Revista CYPSELA.

MOLIST, M.; GÓMEZ, A.; GONZALEZ J. RIOS P. 
BORDAS A. BREU A. HARZBECHER K., FER-
NANDEZJ. VICENTE O. (en prensa). Buried 
structures in the Barcelona plain Neolithic 
settlements: a general revision, morphologi-
cal analysis and functional approximation.

NADAL, J.; BRIEVA, E.; GÓMEZ, A.; MOLIST, 
M.; GONZÁLEZ, J.; HARZBECHER, K.; LLOVE-
RAS, LL. 2015. “Nuevos datos para la inter-
pretación de los conjuntos malacofaunísticos 
de los asentamientos neolíticos en la ciudad 
de Barcelona: el yacimiento de Reina Amàlia 
nº 31-33. La investigación arqueomalacológi-
ca en la Península Ibérica: Nuevas aportacio-
nes”. Gutiérrez, I.; Cuenca, D.; González, M.R. 
(Eds). IV Reunión Científica Arqueomalacolo-
gía de la Península Ibérica Santander 22-24 
de Mayo de 2014: 113-124. ISBN: 978-84-
943376-1-1. 

GÓMEZ, A.; BORDAS, A.; ARROYO, S.; HUER-
TAS, J.; GONZÁLEZ, J.; NADAL, J.; SAÑA, M.; 
MOLIST, M. 2015. “Evidències arqueològiques 
de les comunitats humanes en la transició 
del III-II mil·lenni cal BC al pla de Barcelona”. 
Quaderns d’Arqueologia i Història de la Ciutat 
de Barcelona.. Època II, 11. Museu d’Histò-
ria de Barcelona. Institut de Cultura. Barce-
lona. pp. 82-96

Figura 2 
Imatge del procés de tractament analític 
de les ceràmiques del jaciment del carrer 
de la Reina Amàlia, 31, al laboratori de la 
Universitat de Bradford. 
[Imatge: Adrià Breu]
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PARIeTAl eN el CuAdRANTe 
Ne de hIsPANIA:  
PINTuRAs y esTuCOs  
(sIglO II A. C.–sIglO VI d. C.)

CARMEN GUIRAl PElEGRíN*

FICHA TÉCNICA

Subproyecto del Proyecto coordinado 
URBS: Repertorios ornamentales públicos 
y privados en el NE de Hispania, cuyo 
investigador principal es Manuel Martín-
Bueno (Dpto. de Ciencias de la Antigüedad, 
Universidad de Zaragoza) y en el que 
también se integra el subproyecto CIVITAS: 
Evaluación cualitativa de la acción cultural 
en yacimientos romanos con web 2.0, del que 
es investigadora principal, Pilar Rivero (Dpto. 
de Didáctica de las Lenguas y de las Ciencias 
Humanas y Sociales de la Universidad de 
Zaragoza). 

Investigador principal: 
 · Carmen Guiral Pelegrín 
Dpto. de Prehistoria y Arqueología. 
Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED)

Equipo de investigación: 
 · Lara Iñiguez Berrozpe 
Escuela Universitaria de Turismo de 
Zaragoza. 

 · Joaquim Tremoleda Trilla 
Museu d’Arqueologia de Catalunya. 
Empuries

Doctores del equipo de trabajo
 · Julia Beltrán de Heredia Bercero 
Museo de Historia de Barcelona. 

 · Michel Fuchs 
Institut d’archéologie et des sciences de 
l’Antiquité. Universitè de Lausanne. 

 · Mª Pilar Lapuente Mercadal 
Dpto. de Ciencias de la Tierra. Universidad 
de Zaragoza.

 · Antonio Mostalac Carrillo 
Real Academia de Nobles y Bellas Artes de 
San Luis. Zaragoza.

 · Josep Anton Remolà Vallverdú 
Museo Nacional Arqueológico de Tarragona. 

 · Mª Pilar Saénz Preciado. Escuela de 
Humanidades 
Universidad Internacional de La Rioja 
(UNIR). 

Periodo de realización:
01/01/2014 AL 31/12/2016

Financiación: 
Ministerio de Economía y Competitividad. 
Gobierno de España
HAR2013-48456-C3-2-P

El principal objetivo del proyecto es el 
estudio de las decoraciones pictóricas 
y estucos arquitectónico-decorativos 
procedentes de la zona NE de la Hispa-
nia romana. la selección de este marco 
geográfico responde al hallazgo de los re-
vestimientos pictóricos más antiguos de la 
Península y la verificación de la evolución 
de la pintura desde el siglo II a. C. hasta el 
siglo VI d. C. los primeros artifices que lle-
gan al valle del Ebro en el momento de la 
conquista y a lo largo de todo el siglo I d. 
C. aportan los esquemas compositivos en 
boga en la península Itálica; a partir del 
siglo II d.pC. nuestra hipótesis se orienta 
a la posibilidad de creación de talleres 
autóctonos, de características propias, 
pero que se integran en la koiné pictórica 
del occidente romano.
Dada la amplitud de la zona, el trabajo 
se articula en cuatro áreas determinadas 
por la existencia de urbes receptoras de 
las nuevas modas decorativas desde su 
fundación y en cada uno de los momen-
tos de reformas arquitectónicas urbanas. 
Estas cuatro áreas han sido selecciona-
das teniendo en cuenta el alto grado 
de conocimiento sobre su historia, que 
permite seguir su desarrollo hasta el final 
de la ocupación. 
la primera zona –valle medio del Ebro–, 
es el espacio en el que se detectan las 
decoraciones más tempranas halladas en 
la península Ibérica, que comienzan bajo 
los cánones del I estilo en la segunda mi-
tad del siglo II a. C. Hacia los años 50-40 
a. C., observamos una nueva oleada de 
pintores itálicos que aportan esquemas 
compositivos del II estilo. Es durante el 
siglo I d. C. cuando las decoraciones pic-
tóricas adquieren su máximo esplendor, 
con esquemas y repertorio ornamental 
de los denominados III y IV estilos, con 
una marcada influencia itálica. A lo largo 
del siglo II se observa un descenso en la 
calidad de las pinturas, que nos permite 
afirmar la aparición de talleres autócto-
nos. Durante los siglos III y IV, las deco-
raciones parietales se circunscriben a las 
grandes villas que jalonan el territorio. 
la segunda zona integra la ciudad de 
Tarraco y las villas del territorio. las 
pinturas más antiguas son las republica-
nas halladas en Tarraco y el momento de 
esplendor se centra en el siglo II en la 
Villa dels Munts que constituye, con los 
datos que disponemos en la actualidad, 
el principal núcleo pictórico de la zona, 

detectando una evolución desde finales 
del siglo I hasta el siglo III d. C., con un 
punto álgido en época antonina, que re-
lacionamos con el nuevo propietario de 
la villa, C. Valerius Avitus, que redecora 
parte del ámbito residencial de la villa.  
El tercer ámbito de estudio tiene como 
centro neurálgico la ciudad de Ampu-
rias, con un amplio repertorio decorati-
vo desde época republicana hasta el siglo 
II d. C., ya conocido y publicado desde 
la década de los años setenta. En los 
últimos años el elenco se ha incrementa-
do con las pinturas de las villas de la pro-
vincia, como la villa de Vilauba. la zona 
requiere un estudio de conjunto para 
comprobar la evolución de las decora-
ciones pintadas y su posible relación con 
Ampurias como centro de irradiación de 
talleres.
la última zona de trabajo se centra 
en Barcino y los asentamientos de la 
provincia. las pinturas más antiguas son 
las procedentes de Can tacó-turó d’en 
Roïna (Montmeló-Montornès del Vallès) 
y las más recientes se fechan  en el siglo 
VI, tal y como demuestran los restos de 
Barcino.  
Esta ciudad ofrece un amplio elenco de 
restos, conservados in situ o en fragmen-
tos, de forma que podemos afirmar que 
Barcelona es un “laboratorio” para el 
estudio de las decoraciones pictóricas en 
un amplio lapso cronológico que oscila 
entre la primera mitad del s. I hasta el 
siglo VI d. C. 
las pinturas más antiguas se han hallado 
entre los exiguos fragmentos proce-
dentes de las antiguas excavaciones 
de la plaza del Rei, que demuestran la 
existencia de elementos ornamentales 
característicos del III estilo, de época 
augusteo-tiberiana. 
En la segunda mitad del siglo I d. C. se 
datan las pinturas de la casa ubicada en 
la calle de Avinyó1 que, por el momento, 
nos ofrecen el repertorio ornamental y 
figurativo más rico de la ciudad. Entre 

*UNED.
1. Estas pinturas están siendo estudiadas por A. 
Fernández Díaz y l. Suárez Escribano, por lo que no 
han sido incorporadas en nuestro Proyecto. 
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los fragmentos procedentes del pati d’en 
llimona también se han hallado restos 
correspondientes al IV estilo, con las ca-
racterísticas cenefas caladas que decoran 
los paneles de la zona media.  
las excavaciones realizadas en el sub-
suelo plaza del Rei/Casa Padellàs en 
1998 han proporcionado un conjunto 
de fragmentos, fechados en el siglo II, 
que corresponden a un zócalo articulado 
en compartimentos con imitaciones de 
mármoles, de gran calidad, de distintas 
variedades, como el cipollino y el giallo 
antico, que están bordeados por bandas 
de serpentino (fig. 1.1 y 1.2). Sobre esta 
zona se sitúa una imitación de cornisa 
moldurada que da paso a la zona media 
de la pared, de fondo negro.  Estos 
fragmentos presentan una curiosidad de 
carácter técnico: la existencia de un tra-
zo preparatorio realizado mediante una 
fina ruedecilla dentada (fig. 1.3). 
los restos pictóricos procedentes de la 
domus de la plaza de Sant Iu, también del 
siglo II, son muy escasos y en mal estado 
de conservación; sin embargo puede re-
componerse la decoración pertenecien-
te, con toda probabilidad al peristilo, 
que presenta el característico zócalo con 
imitaciones marmóreas  y la zona media 
articulada en una sucesión de paneles 
rojos, separados por bandas negras.
De la domus del Palacio Arzobispal se 
conservan dos grandes fragmentos 
restaurados con esquemas muy simples 
consistentes en una sucesión de paneles 
separados por bandas, tanto en el zócalo 
como en la zona media. la fecha de 
construcción de la casa se establece a 
finales del s. II o inicios del siglo III a. 
C. y en ese margen cronológico deben 
datarse las pinturas.
la decoración pictórica de la domus de 
la calle del Bisbe Caçador  (Archivo Ad-
ministrativo) es sobradamente conocida 
gracias a la pintura del caballero hallada 
en el pórtico NE del peristilo. las pin-
turas de la estancia 3, identificada como 
un oecus, se conservan in situ, y consisten 
en imitaciones de opera sectilia parietales 
(fig. 2). En la misma casa se han hallado 
otras placas pictóricas, actualmente pen-
dientes de restauración que, sin duda 
alguna, aportarán nuevos datos sobre 
la decoración de esta espléndida domus 
tardía. 
la casa de la calle de Sant Honorat se 
fecha también en el siglo IV, los restos 

pictóricos, con imitaciones marmóreas, 
se sitúan en los zócalos del peristilo y de 
la estancia 3 y en ambos casos están muy 
deteriorados.
Finaliza el elenco de pinturas de Barcino 
con la decoración del conjunto episco-
pal. El estudio del revestimiento pintado 
del muro SE del aula, permite distinguir 
cuatro fases pictóricas que responden a 
la evolución del monumento desde el 
siglo V al siglo VI d. C. Destaca la segun-
da fase con una secuencia de grandes 
paneles con imitaciones marmóreas, 
entre los que se sitúa un compartimento, 
muy deteriorado, en el que se observan 
dos elipses en rojo burdeos que interpre-
tamos como orbiculi y que corresponden  
a los adornos de las túnicas de perso-
najes religiosos o laicos de la segunda 
mitad del siglo IV comienzos del V d. 
C.; además de los orbiculi se observan 
los restos de flecos, muy perdidos, que 
identificamos como los extremos de una 
estola.  
las crustae marmóreas de la tercera fase, 
del siglo VI, así como la decoración 
del techo del baptisterio constituyen 
el punto final de la pintura romana en 
Hispania.
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DEScriPció DEl ProJEcTE
El projecte ArchAIDE aborda la pro-
blemàtica relativa a la classificació dels 
materials apareguts a les excavacions 
arqueològiques. Aquests materials, abans 
de qualsevol utilització que se’n faci per 
tal d’interpretar i crear coneixement 
sobre la producció i el consum, i les 
interaccions socials d’una determinada 
societat, cal que siguin tractats, i això in-
clou la seva classificació. Aquesta darrera 
activitat requereix no només un consum 
de temps molt important, sinó que 
també depèn de la destresa dels diferents 
professionals en la inspecció i interpreta-
ció dels materials.
la classificació automàtica de la cerà-
mica mitjançant la seva digitalització 
automàtica significaria una revolució 
en la pràctica arqueològica, en els seus 
comportaments i en les seves expec-
tatives, que representaria un estalvi 
econòmic i de temps, però que també 
facilitaria l’accés i l’explotació digital del 
patrimoni. Així, aquest projecte pretén 
contribuir a proporcionar una aproxi-
mació innovadora i una infraestructura 
per a donar suport al procés d’interpre-
tació arqueològica. l’objectiu final de 
projecte, doncs, és desenvolupar una 
eina basada en computació innovadora 
que sigui capaç d’oferir una caracterit-
zació semiautomàtica i una identificació 
de totes les ceràmiques aparegudes a 
l’excavació a partir dels catàlegs ceràmics 
existents. Aquesta eina estarà integrada 
tant en aplicacions mòbils com en ordi-
nadors de sobretaula, i es podrà utilitzar 
tant durant l’excavació com en l’anàlisi 
posterior a l’excavació. Per a dur a terme 
el projecte s’investigarà la caracterització 
de formes basades en imatges 2D i 3D, 
tractant d’adequar les metrologies pree-
xistents no digitals, com ara la definició 
automàtica del perfil de cada peça.
Aquesta classificació disposarà, alhora, 
d’accés als bancs de dades sobre la infor-
mació arqueològica de les ceràmiques, 
la qual cosa permetrà associar aquesta 
informació (cronologia, producció, 
distribució, etc.) a les restes classifi-
cades. A més, aquests bancs de dades 
seran relacionats amb els que resultin 
de l’aplicació d’estudis arqueomètrics, 
contrastant i complementant la informa-
ció arqueològica. Aquest accés al banc de 
dades permetrà elaborar fitxes de cada 
tipus ceràmic de manera automàtica, 
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però el sistema també podrà millorar-se 
incorporant la nova informació, que, a 
més, estarà geolocalitzada.
El projecte inclou arqueòlegs, mate-
màtics, científics de la tecnologia de la 
informació i arqueòlegs, i es desenvolu-
parà sobre diferents tipus ceràmiques, 
amb extensos assajos en el camp, amb 
les empreses d’arqueologia. El producte 
final es dissenyarà per treballar en dife-
rents plataformes i en diferents idiomes 
(alemany, anglès, castellà, català i italià).  

Figura 1 
Diagrama explicatiu del sistema 
d’automatització. Imatge de la memòria 
del projecte Archaeological Automatic 
Interpretation and Documentation of 
Ceramics — ArchAIDE.
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BARCelONA A l’ANTIguITAT TARdANA.  
el CRIsTIANIsMe, el VIsIgOTs I lA CIuTAT. 
l’OBeRTuRA Al PúBlIC de l’AulA 
ePIsCOPAl I el BAPTIsTeRI del Museu 
d’hIsTòRIA

JUlIA BEltRáN DE HEREDIA BERCERO*

El Museu d’Història de Barcelona con-
serva al Conjunt Monumental de la plaça 
del Rei les restes arqueològiques del que 
havia estat el primer grup episcopal de 
Barcelona i centre de poder de la Barci-
nona visigoda. Arqueològicament podem 
parlar d’una església amb planta de creu 
amb la seva necròpolis “privilegiada” 
annexa; del palau del bisbe, que es loca-
litzava entre la basílica principal (a sota 
de la catedral actual) i l’església cruci-
forme, i una mica més a l’oest,  la sala de 
recepció o aula d’audiències del bisbe, 
que comunicava amb el baptisteri, situat 
als peus de la basílica. Altres estances 
menors es desenvolupaven al voltant dels 

edificis principals, que es comunicaven 
a través de corredors i galeries porxades; 
no s’ha d’oblidar la residencia del poder 
civil a la ciutat, la del comes civitatis (pre-
cedent del palau comtal, més tard palau 
comtal reial), i altres espais de caràcter 
militar vinculats al cos de guàrdia de la 
muralla, així com un conjunt termal a 
prop de la porta septentrional d’entrada 
a la ciutat, a l’eix de la Via Augusta.
Una part d’aquest conjunt –en concret la 
sala de recepció del bisbe i el baptisteri– 
quedava fora de la visita pública. Aquest 
espai es va poder obrir al públic  al març 
de 2015, un projecte arquitectònic i 
museogràfic de l’arquitecte Josep llinàs. 

El projecte respon a una nova mirada 
però amb continuïtat,  que es concreta 
en una nova museografia,  amb noves 
informacions històriques i noves peces 
arqueològiques. Continuïtat amb la part 
oberta i, per tant, amb una coherència 
amb la presentació existent, tot i que 
incorporant una museografia més actual 
i moltes novetats. la nova presentació 
museogràfica afegeix també dos nous 
espais expositius vinculats a les restes 
arqueològiques: El Cristianisme a Barcino 
i Barcino a l’època visigoda: BARCINONA, 
on s’exposen més de cent peces originals 
trobades a les excavacions de la ciutat, i 
on el visitant pot seguir el fil argumental 
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històric d’aquest període de la nostra 
ciutat.
A més a més, s’ha  incorporat al discurs 
les noves dades de la recerca sobre  
l’aula o sala de recepció del bisbe  i el 
baptisteri (un vídeo en 3D permet veure 
com eren aquests espais als segles V i VI), 
i també sobre la ciutat cristiana i tardo-
antiga en general. El projecte de recerca 
sobre aquest període de la ciutat es va 
començar l’any 1996, i ja té, doncs, vint 
anys de vida. Vint anys de recerca conti-
nuada que han permès situar Barcelona 
en l’esfera internacional pel que fa a 
l’antiguitat tardana. les excavacions que 
s’han dut a terme a la basílica dels Sants 
Màrtirs Just i Pastor han permès localit-
zar estructures de gran interès històric 
i arqueològic: un nou grup episcopal, 
una troballa excepcional que depassa els 
límits de la nostra ciutat.
Actualment podem parlar de la impor-
tància que va tenir la ciutat durant el 
període visigot, del seu paper com a sedes 
regia al segle VI i de l’existència de dos 
grups episcopals a Barcelona (el catòlic 
i l’arrià) que van conviure fins a l’any 
589, data de la conversió dels visigots 
al catolicisme al III Concili de tole-
do. Però també podem parlar de com 
l’urbanisme romà es va anar modificant 
i els edificis públics de l’alt imperi van 
anar desapareixen o es van readaptar, 
del tipus d’hàbitat que tenia la majoria 
de la població, o dels espais destinats als 
morts, unes grans extensions de terrenys 
on s’ubicaven les necròpolis. també dels 
focus de cristianització al suburbium, amb 
les basíliques funeràries i martirials. la 
recerca ens retorna una imatge cada ve-
gada mes nítida del que va ser Barcinona, 
la Barcino d’època visigoda.




