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PRESENTACIÓ DEL PROJECTE 
ARQUEOBORN
El conjunt arqueològic d’El Born–CCM, 
és la gènesi de l’actual equipament, des 
de la seva descoberta l’any 2002 i la pos-
terior catalogació com a BCIN, segons 
la resolució CLT 1527/19-05-2003, les 
restes arqueològiques han estat prote-
gides, restaurades i actualment visitades 
per milers de persones. El Born–CCM 
neix arran de la magnitud de les restes 
arqueològiques conservades al subsol, fet 
que va fer canviar el projecte de Biblio-
teca Provincial, pel que ara existeix, un 
centre de cultura i memòria. L’estat de 
conservació de les restes fa possible la 
seva preservació i activació patrimoni-
al, cosa que no va ser possible amb les 
restes excavades l’any 1990 a la plaça 
Comercial. Per les seves característiques 
el jaciment d’El Born és un dels més 
destacables d’Europa, d’època medieval i 
moderna, i un cas força excepcional dins 
de l’arqueologia urbana.
La seva rellevància, però, no s’ha 
traduït en un coneixement exhaustiu 
del jaciment ni dels seus testimonis 
materials, tampoc en una difusió del 
conjunt arqueològic a nivell internacio-
nal. Per la qual cosa, vàrem creure que 
un dels reptes d’El Born era planificar 
un bon programa de recerca amb un 
equip multidisciplinari, buscar i crear 
camins per divulgar els resultats de les 
investigacions i participar en congressos 
i jornades d’època medieval i moderna. 
Per aquest motiu, l’any 2015 neix el 
programa ArqueoBorn, amb la finalitat 
de impulsar i difondre la recerca, des 
del departament de continguts històrics 
d’El Born-CCM.
Tot i que la base de partida i principal 
objectiu de recerca, sempre és la ciutat 
del 1700, es va voler obrir el fil cronolò-
gic d’aquests estudis a les fases anteriors 
de la ciutat (segles XIV-XVIII), així com 
a les necròpolis de ritual islàmic i d’èpo-
ca tardoantiga que resten al subsol.

*Servei d’Arqueologia de Barcelona. 

ARQUEOBORN, EL PROJECTE 
DE RECERCA ARQUEOLÒGICA 
D’EL BORN–CCM

CARME MIRÓ I ALAIX*

OBJECTIUS I REPTES
L’objectiu principal del projecte Arque-
oBorn, és el de potenciar el conjunt 
arqueològic, donar continuïtat a l’estudi 
i la recerca de les restes excavades i dels 
testimonis materials, així com el d’apro-
fundir en el coneixement d’aquelles 
parts no esgotades. 
El repte més important és fer d’El Born 
un centre de referència internacional 
d’excel·lència per a l’estudi de l’arqueo-
logia d’època medieval i moderna. 
Existeix la voluntat de que les col-
leccions de material arqueològic d’El 
Born, principalment tot el material 
ceràmic, esdevinguin la base dels 
estudis de cultura material, per a tots 
els professionals de l’arqueologia que 
treballin a Barcelona, a fi de poder 
concretar les cronologies de les diferents 
fases i l’evolució històrica de les seves 
respectives intervencions, principalment 
d’època medieval i moderna, on El Born 
es pot assenyalar com fòssil director de 
la recerca.
Per arribar a assolir aquests objectius 
principals es varen plantejar quatre 
objectius específics:
1. Recerca: El Born no és un jaciment 

esgotat, ni en superfície, ni en profun-
ditat, ni en investigació. Són diversos 
els temes d’investigació que sorgeixen 
arran de les intervencions arqueolò-
giques i de l’estudi del seu material. 
Es va plantejar des de l’inici una 
investigació transversal amb un equip 
interdisciplinari. 

2. Divulgació: La recerca sempre ha 
d’anar acompanyada de la divulgació 
dels resultats. Totes les recerques 
realitzades des d’El Born s’intenten 
difondre per diferents vies: participa-
ció en congressos, jornades de portes 
obertes, visites específiques, resultats 
de les excavacions, publicacions i 
aplicacions.

3. Internacionalització: Voldríem poten-
ciar el treball en xarxa amb centres 

afins, com conjunts arqueològics i es-
pais de memòria del mateix moment 
cronològic, o que tractin els temes 
presents a El Born, que són variats i 
complementaris. 

4. Participació: Una forma d’apropar 
la feina de l’arqueòleg és donant a 
conèixer com es treballa, els objec-
tius que tenim i com arribem a les 
conclusions que les podem explicar. 
Busquem la participació dels veïns i 
veïnes del barri en diferents activitats, 
i especialment del públic escolar, per 
tal que coneguin la tasca de l’arqueò-
leg, i com treballem a un gran conjunt 
arqueològic com és El Born–CCM.  

PROJECTES
Totes les accions dutes a terme en el 
marc de l’ArqueoBorn, les podem agru-
par en quatre subgrups segons la seva 
tipologia, i també es poden classificar 
entre els projectes interns, impulsats 
des del centre, que poden ser amb col-
laboració o no amb d’altres entitats, i els 
projectes externs en els quals ens hem 
sumat.
Pel que fa a la tipologia d’accions podem 
parlar d’excavació i lectura d’estructu-
res, de totes les tasques de conservació-
restauració, bàsiques per a mantenir les 
restes arqueològiques, dels projectes 
de recerca i de difusió. Aquests quatre 
punts, no són projectes separats, al 
contrari, uns són subsidiaris dels altres, ja 
que sovint, són fases diferents del mateix 
procés, com ja hem assenyalat.
En relació a les intervencions arqueolò-
giques, des de l’any 2016 s’han reprès 
les excavacions al conjunt, en el marc 
de campanyes d’estiu amb estudiants de 
grau d’arqueologia, primer de la Univer-
sitat de Barcelona (UB), i el 2019, darrer 
any,  també amb estudiants de grau d’ar-
queologia de la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB). Aquestes interven-
cions formaven part de les pràctiques 
dels alumnes, i les planifiquem com un 
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camp d’aprenentatge de l’arqueologia 
urbana preventiva i tot el què comporta, 
tant d’excavació pròpiament dita, com 
de les diferents anàlisis i estudis associats. 
L’any 2020, arran de la pandèmia per la 
Covid-19, la intervenció es va fer només 
amb arqueòlegs professionals. 
A l’hora d’intervenir en qualsevol indret 
del conjunt, són diverses les coses a tenir 
en compte. D’una banda, excavem per 
tal d’avançar en el coneixement de les 
diferents cases i de la trama urbana, 
quan existeixen dubtes en la recerca, 
que l’excavació pot arribar a resoldre. 
Però un altre fet a tenir en compte, i no 
menys important que el primer, és que 
s’intervé per a solucionar problemes de 
conservació, especialment pel que fa a 
les humitats presents en diferents zones 
del jaciment, especialment a l’entorn 
del Rec Comtal. Fins ara s’ha excavat al 
Rec Comtal i a les cases Corrales i Sant-
martí (fig. 1). 
Les tasques de conservació són diàries 
i constants al conjunt arqueològic. Tan 

a nivell de conservació de les restes 
immobles com de l’exposició perma-
nent. Seguir amb aquestes feines és 
l’objectiu principal del programa, ja 
que la conservació és un tema cabdal 
per la preservació del conjunt. El treball 
en equip de conservadors i arqueòlegs 
és fonamental per avançar en el conei-
xement i salvaguarda de les restes. Així 
mateix, des del departament de conser-
vació s’han impulsat diferents projectes 
de recerca, dels quals destaquem l’estudi 
dels nivells freàtics documentats al subsol 
del conjunt arqueològic, hereus del pas 
del Rec Comtal per aquest indret.
Pel que fa als projectes de recerca pròpi-
ament dits, diferenciarem els que s’han 
endegat directament des del Centre, dels 
que són projectes liderats per altres ins-
titucions i que des d’El Born ens hi hem 
adherit per avançar en el coneixement 
del jaciment.
Un dels programes que s’han impulsat, 
que ja s’havia iniciat abans de la creació 
de l’ArqueoBorn, i que és bàsic per a la 

seva transversalitat, és l’estudi dels mate-
rials arqueològics d’El Born, en especial 
el material ceràmic. Les col·leccions 
ceràmiques han d’esdevenir la base per 
a tots els professionals de l’arqueologia 
que treballin a Barcelona, a fi de poder 
concretar les cronologies de les diferents 
fases i l’evolució històrica de les diverses 
intervencions, així com també de la ma-
joria del material arqueològic recuperat. 
Aquesta recerca sobre els materials ar-
queològics està liderada per Núria Miró 
del MUHBA.
S’ha començat a dur a terme una recerca 
minuciosa de part dels materials cerà-
mics ubicant-los en l’espai de l’indret 
del conjunt arqueològic on varen ser 
recuperats, aprofundint en els estudis 
detallats de les tipologies, les formes, els 

Figura 1 
Vista de les diverses estructures 
documentades a la casa Santmartí. 
[Fotografia: Cèlia Atset]
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usos i les decoracions, tan d’orles com de 
motius centrals. La idea és que, arran de 
fer aquesta seriació tipològica es podran 
afinar les cronologies dels diferents 
conjunts, que ens aportarien un avan-
çament en la pràctica i documentació 
arqueològica, esdevenint un manual de 
referència per a la classificació d’aquest 
tipus de materials ceràmics a Barcelona. 
Actualment no es disposen de tipologies 
de les produccions ceràmiques d’èpo-
ca moderna, i la catalogació encara es 
basa en seriacions i publicacions que, 
en la seva majoria, provenen del camp 
de la Historia de l’Art i del món del 
col·leccionisme, especialment pel que 
fa a la ceràmica decorada. Per això, cal 
crear aquest nou corpus des del punt de 
vista de l’arqueologia. És en aquest sentit 
la idiosincràsia d’El Born és molt bona, 
donat que ens marca una cronologia 
tancada en un moment concret com és 
el 1718, sinó que estem davant d’una 
gran oportunitat per establir una seriació 
cronotipològica basada en les dades 
estratigràfiques, comparant-les amb les 
aportacions dels conjunts numismàtics, 
de les pipes de caolí, i de les dades 
documentals que ha generat la inter-
venció. En aquest sentit, podrem veure 
l’evolució de les vaixelles i estris ceràmics 
emprats a les cases, botigues, tallers i 
hostals. S’està avançant en un corpus de 
dibuixos de totes les formes i variants 
documentades, així com de les decoraci-
ons, fotografiant les peces singulars i els 
diferents motius decoratius. Així mateix 
s’han fet i es volen seguir fent, anàlisis 
arqueomètriques de les pastes de la 
ceràmica, a fi de poder determinar amb 
seriositat procedències i tallers.
Actualment s’ha començat a treballar 
dos grans grups, d’una banda la cerà-
mica Blava catalana (finals dels segles 
XVI-XVIII), i els grans contenidors 
de la ceràmica comuna. Pel que fa al 
primer grup, es tracta de fer una seriació 
d’aquest tipus ceràmic, a partir del con-

text estratigràfic, determinant les formes 
i decoracions conegudes i donant-ne 
a conèixer de noves, si es dóna el cas. 
Definint les diferents cronologies, s’està 
analitzant detalladament les formes, des 
de l’inici de la producció fins al final, 
com evolucionen les formes conegudes i 
quan n’apareixen de noves. Determinar 
les diferents sèries presents a El Born. I, 
un punt primordial, és l’estudi de totes 
les decoracions, i en especial, donat els 
materials recuperats al jaciment, estudiar 
les ceràmiques fetes per encàrrec. La 
quantitat de noms i símbols que hi 
apareixen i que es poden identificar amb 
personatges i institucions de Barcelona. 
No es pot oblidar detectar les diferents 
influències, tan formals com decoratives 
que reben aquestes ceràmiques. Un tret 
bàsic és definir per a què servia cada un 
dels atuells, així mateix com les seves 
possibles modificacions per a ser reutilit-
zats. L’anàlisi de les àrees de descoberta 
dins del jaciment ens permetrà comple-
mentar la informació que tenim per la 
documentació escrita, i ajudar a determi-
nar quines cases tenien més poder eco-
nòmic i si es troben en àrees artesanals o 
en tabernes i adrogueries. 
La ceràmica comuna sovint és menystin-
guda i dona una informació cabdal per 
a reconstruir la vida quotidiana dels 
habitants del Born, a més  ajuda a iden-
tificar diferents tipus de feines relacio-
nades amb diferents gremis de la ciutat. 
S’ha començat a treballar el grup dels 
grans contenidors. És important definir 
les diverses formes i els tipus de pasta i 
l’acabat final de les diferents tipologies 
documentades.
Un altre dels projectes endegats, i del 
qual s’ha publicat una part en aquest 
mateix volum1, és l’estudi de la necrò-
polis musulmana de l’entorn del Born. 
L’objectiu és poder disposar d’un estudi 
el més aprofundit possible de la necrò-
polis de ritus islàmic, localitzada a la 
intervenció de la plaça Comercial, fins 

ara la única localitzada a Barcelona. S’ha 
dut a terme l’estudi de les restes òssies 
per part de l’antropòloga, la Dra. Núria 
Armentano, s’han fet anàlisis de carboni 
14 per datar les mostres, i anàlisis d’ADN 
per part de la Dra. Assumpció Malgosa 
de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), per veure els ancestres. Voldríem 
emmarcar aquesta investigació, en una 
recerca més amplia sobre l’esclavisme a 
Barcelona, en època medieval i moder-
na, ja que, sembla ser, que part  dels 
individus enterrats amb el ritual islàmic, 
podria tractar-se d’esclaus, un conserva 
encara els grillons de ferro, i d’altres pre-
senten alteracions als ossos que correspo-
nen amb feines dures i mecàniques, tot i 
que, això és una hipòtesi que cal confir-
mar, n’hi ha d’altres. Així mateix, en el 
marc d’aquest projecte, s’ha dut a terme 
la restauració dels grillons de ferro i de 
les restes òssies, per part del laboratori 
de Conservació–Restauració del MUH-
BA, sota la direcció de Lídia Font.
Un altre tema que estem estudiant és 
la presència de l’aigua al Born. Aquest 
projecte de recerca consta de dues 
parts clarament definides. D’una banda 
l’estudi de totes les restes que tinguin a 
veure amb l’aigua, tant aigua neta com 
aigua bruta, sense oblidar el Rec Comtal. 
D’altra banda, l’estudi del nivell freàtic, 
hereu del Rec, que encara tenim pel sub-
sol del jaciment i que provoca algunes 
de les humitats que es poden observar a 
les restes arquitectòniques. Ja fa sis anys 
que s’han recollit dades dels fluxos de 
l’aigua, ara volem fer un pas més, poder 
fer un model predictiu de la humitat que 
també ens permeti fer un model predic-
tiu d’aquest curs d’aigua a l’antiguitat.
Passem de l’aigua al vi. S’ha iniciat 
l’estudi dels processos productius i dels 
espais destinats a l’elaboració de vi i oli 
d’època antiga i medieval en el marc 
del Born i de Barcelona. Aquest estudi 
està coordinat per la Dra. Yolanda Peña 
Cervantes, de la Universidad Nacional 
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de Educación a Distancia (UNED) de 
Madrid, i les anàlisis les ha dut a terme la 
Dra. Alesandra Pecci de la Universitat de 
Barcelona (UB).
Al conjunt arqueològic d’El Born es 
conserven cases que sabem pertanyien 
a pescadors, així mateix, s’han recupe-
rat alguns estris de pesca, però ha estat 
arran de la descoberta de diverses restes 
d’ictiofauna al sediment arqueològic, 
que s’ha vist la importància que tenia 
el peix i el món de la pesca. Per la qual 
cosa s’ha  iniciat una nova recerca divi-
dida en dos grans apartats, d’una banda 
l’estudi de la documentació en relació 
al tipus de peix i la seva comercialització 
a la Barcelona medieval i moderna, dut 
a terme pel Mikel Soberon, i l’estudi de 
les restes d’icitofauna sota la direcció 
de Jordi Nadal de la UB, i especialistes 
de la Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM).
Del darrer projecte propi que volem 
parlar en el marc de l’ArqueoBorn és la 
realització d’un sistema de registre de 
totes les intervencions de conservació 
i restauració al conjunt arqueològic, 
en el marc d’un sistema d’informació 
geogràfica. L’objectiu principal d’aquest 
projecte és poder comptar amb una eina 
que faci les funcions d’emmagatzematge 
de tota la documentació generada al 
llarg de més de vint anys d’intervencions, 
i què, gràcies a un sistema SIG, permeti 
interrelacionar tota mena de dades, 
alfanumèriques i gràfiques per tal de dur 
a terme la difusió pública dels treballs de 
conservació i recerca associada a aquest 
conjunt arqueològic. Sens dubte, podem 
afirmar que aquesta base de dades és una 
plataforma d’arxiu, recerca i difusió del 
patrimoni arqueològic d’El Born–CCM. 
Conformant un directori sistematitzat 
de dades descriptives i intervencions 
efectuades, i podent extreure informaci-
ons relacionades i coneixement sobre la 
realitat d’aquest espai i a seva contextua-
lització històrica. Amb la voluntat del tre-

ball en xarxa, i unificació de criteris, es 
va creure adient aplicar la metodologia 
de la carta arqueològica de Barcelona, al 
Born–CCM (www.cartaarqueologica.bcn.
cat), en funcionament ja fa deu anys, i 
en obert des de l’any 2013. En aquests 
moments estem treballant en la fase de 
presentació i obertura a tot el públic de 
la base de dades.
Pel que fa als projectes en col·laboració, 
en volem destacar dos per la seva singula-
ritat. D’una banda el projecte Paleo-
Bàrcino, dirigit pel  Dr. Santiago Riera 
Mora, de la UB2, i el Pla Director del Rec 
Comtal, projecte transversal de l’Ajunta-
ment de Barcelona.
Pel que fa al primer, és un projecte 
ampli de recerca que té per objectiu 
analitzar l’evolució paleopaisatgística de 
la plana de Barcelona durant l’Holocè. 
Coordinat des del Seminari d’Estudis i 
Recerques Prehistòriques de la UB, el 
projecte és producte de la col·laboració 
i participació del Servei d’Arqueologia 
de Barcelona i està finançat pel Minis-
teri Espanyol de Recerca i Innovació 
(MICINN, HAR2016-77981). Projecte 
de reconstrucció paleoambiental del pla 
de Barcelona que es realitza en col-
laboració amb el Servei d’Arqueologia 
de Barcelona. Té un caràcter marca-
dament interdisciplinar, incorporant 
geòlegs, biòlegs, historiadors, palinòlegs, 
diatomistes, arqueòlegs, urbanistes, etc. 
El projecte aporta coneixement de les 
interaccions socioambientals del passat, 
una problemàtica present a nivell inter-
nacional. Aquesta temàtica contribuirà 
a generar previsions més realistes dels 
impactes que el canvi climàtic actual pot 
tenir en el medi litoral i en les comuni-
tats humanes que l’ocupen. Així mateix, 
aquestes previsions han de contribuir a 
generar eines que permetin minimitzar 
aquests efectes. El coneixement de les 
tendències climàtiques i hídriques ha de 
servir per preveure futures manques de 
disponibilitat d’aigua causades pel canvi 

climàtic. El conjunt arqueològic d’El 
Born-CCM, ha estat un indret bàsic per a 
dur a terme aquesta recerca. 
Pel que fa al Pla Director del Rec Comtal 
és un projecte liderat des de l’Institut 
de Cultura a través del Servei d’Ar-
queologia i el departament d’Ecologia 
Urbana de l’Ajuntament de Barcelona. 
L’objectiu principal d’aquest projecte, és 
fer visible el que és invisible i visible del 
Rec, i donar-lo a conèixer al llarg del seu 
recorregut, explicant la seva història i les 
diferents funcions que ha desenvolupat 
al llarg del temps, així com pensar en el 
futur i com s’hi haurà d’actuar a partir 
d’ara. El Born és un dels pocs indrets 
on el Rec Comtal està catalogat, i amb 
la catalogació màxima BCIN, per la qual 
cosa, en el document del Pla Director es 
recomana que al Born s’ubiqui un dels 
centres d’interpretació d’aquesta infraes-
tructura hidràulica, explicant principal-
ment el Rec urbà i les seves funcions, així 
com la seva funció final d’abocador, amb 
tot el que això implica.
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