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article és explicar una metodologia de 
treball, aprofitant l’ordenació i la catalogació 
de la documentació del Servei d’Arqueo- 
logia de Barcelona.

No ens estendrem a parlar de la Carta 
Arqueològica,2 que ja vam explicar a l’Anuari 
de l’any 2012,3 però sí que volem reivindi-
car-la com a eina de recerca. La carta és un 
inventari d’intervencions, i de mica en mica 
s’hi van afegint totes les noves intervencions 
que es duen a terme. Així mateix, s’incre-
menta el coneixement, amb la nova docu-
mentació localitzada o amb les noves recer-
ques desenvolupades. Cal recordar el fet que 
la base de dades de la carta pot ser modifica-
da, sense que això afecti el contingut. També 
treballem en l’aplicació de noves tecnolo- 
gies, per poder arribar a tenir molts dels 
elements emblemàtics en 3D. Així mateix, 
cal incidir en el fet que, un cop la documen-
tació està ordenada i organitzada, és més 
fàcil poder interpretar les dades obtingudes 
a les intervencions arqueològiques. L’arqueo-
logia a la ciutat comporta que, sovint, la 
intervenció se cenyeixi a l’àrea afectada per 
l’obra que motiva l’excavació, cosa que fa 
que el coneixement d’alguns sectors sigui 
parcial, ja que no es pot ampliar l’espai per 
intervenir. Aquestes dades fragmentades, si 
es veuen en conjunt, es poden complementar 
i interpretar globalment, fet que permet que 
avanci el coneixement de la història de la 
nostra ciutat.

Arran de l’excavació de la vil·la romana del 
Pont del Treball Digne a la Sagrera, s’ha 
iniciat l’estudi dels elements productius a la 
colònia Bàrcino i al seu territori. Malgrat que 
són diversos els elements productius excavats 
i localitzats, faltava una visió de conjunt i una 
valoració global. És per això que es va voler 
iniciar aquest treball, seguint el model 
engegat pel professor Jean Pierre Brun a les 
ciutats de Pompeia i Herculà, com veurem 
seguidament.

A la botiga són menester: catorze tines olieres, 
cobertores i piques d’oli, dues escudelles grans i dues 
de petites, tres llosses de bronze, dues àmfores olieres, 
un garraf aigüer, una urna de cinquanta, un 
sectari olier, una piqueta, dos coladors, dues 
esponges, dos garrafs de test, dos d’urna, dues llosses 
de fusta, dos panys i claus per als rebosts, una 
romana, un pes de cent pòndols i els altres pesos.

Marc Porci Cató. D’Agricolia.1

La Carta Arqueològica com a eina de recerca

D’ençà de la nova etapa del Servei d’Arqueo-
logia, són diversos els projectes que s’han 
engegat, o que han continuat amb un nou 
marc d’actuació. A les pàgines següents 
trobareu els resultats preliminars d’una 
recerca que s’emmarca dins de dos d’aquests 
projectes: d’una banda, la Carta Arqueològi-
ca, i de l’altra, el Pla Bàrcino, el qual troba-
reu desenvolupat en aquest mateix llibre. Cal 
remarcar que aquest no és un article on 
s’expliquen resultats, ja que manca per fer 
una darrera fase d’aquesta recerca, que són 
precisament les conclusions i l’elaboració de 
les dades. El que pretenem amb aquest 
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Vista general de la zona 
productiva de la vil·la del 
Pont del Treball Digne, a 
la Sagrera. Foto: Daniel 
Alcubierre
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Dins d’aquest ambiciós projecte de recerca 
s’ha abordat, també amb gran èxit, l’estudi 
de les perfumeries (Brun, Monteix, 2009), 
dels tallers terrissaires (Cavassa, 2009), de les 
adoberies (LeguiLLoux, 2004a), dels tallers 
de metal·listeria (aMarger, Brun, 2007), de 
les tintoreries i bugaderies (FLohr, 2013) i 
fins i tot de la difícilment detectable artesa-
nia de la cistelleria (CuLLin-Mingaud, 2010).

Totes aquestes dades noves representen una 
autèntica revolució en l’arqueologia de la 
producció, ja que no tan sols proporcionen 
noves línies de recerca, sinó que també 
ofereixen eines metodològiques per a la 
detecció i l’anàlisi de les indústries antigues. 
Fora de l’àmbit vesuvià, els estudis sobre 
l’artesanat i el comerç urbà se centren fins al 
moment en estudis parcials, realitzats sobre 
complexos industrials específics, freturosos 
encara d’una visió urbana global o de 
manera monogràfica en artesanies centrades 
en regions concretes. En el primer cas, cal 
citar entre altres treballs el publicat sobre el 
barri metal·lúrgic d’Autun a França (Char-
dron-PiCauLt, Pernot, 1999) i la reinterpreta-
ció de les estructures productives de la plaça 
del Rei a la mateixa ciutat de Bàrcino 
(BeLtrán de heredia, 2001). En el segon cas, 
cal assenyalar, per a Hispània, la realització 
d’una reunió l’octubre de 2012 que, amb el 
títol «Artífexs idonis. Artesans, tallers i 
manufactures a Hispània», va analitzar de 
manera temàtica l’estat de la qüestió de fins a 
disset indústries de diferent índole. La 
publicació dels resultats d’aquesta reunió 
científica (BernaL, BustaMante, 2014) creiem 
que actuarà com a dinamitzador de l’arqueo-
logia de la producció a la península Ibèrica. 
En aquest sentit, cal ressenyar la recent 
publicació d’un treball monogràfic sobre les 
fleques i les molineries a Hispània (saLido, 
BustaMante, 2014). 

Amb aquest article volem vindicar, així 
mateix, el treball en equip, ja que unint 
esforços és més fàcil arribar a conclusions. 
Arran d’un assessorament concret a un 
equip d’arqueòlegs, directors de la vil·la de 
la Sagrera,4 pel que fa a l’àrea productiva 
d’aquesta vil·la, s’ha generat una recerca 
més àmplia sobre els espais productius a 
Bàrcino, tant a la ciutat com al territori. 
Aquesta recerca, dirigida per nosaltres, 
forma part d’un projecte molt més ampli, 
com és el Pla Bàrcino i tota la recerca que 
comporta donar a conèixer i explicar la 
Barcelona romana. Són diversos els investi-
gadors implicats i diferents les disciplines,  
en una varietat d’emplaçaments, continguts  
i una cronologia àmplia, des d’una etapa 
abans de la fundació de la colònia fins a 
l’arribada de l’edat mitjana.

L’artesanat a Bàrcino. Ciutat i territori

L’estudi de l’artesanat antic ha sofert una 
intensa revolució els últims anys a partir de la 
revisió de les memòries d’excavació de Pom- 
peia i Herculà, promogudes des del Centre  
Jean Bérard de Nàpols, pertanyent al CNRS 
francès. En aquest centre de recerca s’ha 
desenvolupat els últims deu anys un progra-
ma de recerca sobre l’artesanat i el comerç 
urbà liderat pel professor Jean Pierre Brun, 
que ha modificat gran part dels nostres 
supòsits inicials sobre l’artesania al món antic 
i ha il·luminat aspectes de la vida econòmica 
a l’època romana pràcticament desconeguts 
fins a aquest moment (Brun, 2009; Monteix, 
tran, 2011). Són especialment remarcables 
els treballs de Nicolás Monteix, que després 
d’una intensa revisió dels diaris i els infor- 
mes d’Amadeo Maiuri, màxim responsable 
de l’arqueologia vesuviana al segon quart del  
segle xx, ha aconseguit recuperar la topogra-
fia de l’artesanat i el comerç a la ciutat 
d’Herculanum (Monteix, 2006 i 2011). El seu 
estudi ha permès incrementar notablement  
el nostre coneixement de les tabernae, carac-
teritzant-les funcionalment i tipològicament 
per superar la visió tancada i simplista del 
thermopolia i mostrant la diversitat del comerç 
urbà. També són tremendament interessants 
els seus estudis sobre la indústria tèxtil,  
sobre els tallers de lampistes (duvauCheLLe, 
Monteix, 2013) i, els últims anys, sobre les 
fleques urbanes (Monteix et al., 2013). 

Espai productiu de la domus del carrer d’Avinyó, 15. 
Foto: Josefa Huertas

4. En aquest Anuari trobareu un article dels treballs a la vil·la, aLCuBierre, D. et al. (2015). «LAV 
estructura de l’estació de la Sagrera». Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2013, p. 75-86.
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Restitució en 3D de la zona 
de tabernae de la domus de 
Sant Honorat. Centum

ries, fleques, cellers, almàsseres, indústries 
de salaó de peix, tallers escultòrics i pictò-
rics, etc. Una gran varietat que trobem 
també en el cas de les botigues al detall, les 
tabernae, que durant molt temps han estat 
confosament definides gairebé de manera 
general com a thermopolia, és a dir, com a 
establiments destinats a la venda de menjars 
preparats. En l’actualitat, els treballs de 
Nicolas Monteix sobre Herculà confirmen la 
gran diversitat funcional d’aquests comerços 
destinats tant a la venda de productes 
alimentaris, cuinats o no, com d’un altre 
tipus de béns (Monteix, 2011).

La possibilitat de localització i interpretació 
funcional d’aquests tallers o botigues depèn 
de la seva visibilitat en el registre arqueolò-
gic, i aquesta visibilitat, del grau de preserva-
ció de les estructures i dels estris que es van 
utilitzar. Com més ús de materials orgànics, 
més gran és la dificultat de detecció de les 
menestralies. Així, trobem indústries «fàcils» 
de localitzar com ara les terrisseries, els 
cellers i almàsseres, les perfumeries,  
els tallers metal·lúrgics, les tintoreries i 
bugaderies, les cetariae i fins i tot les fleques, 
al costat d’unes altres molt difícils de rastre-
jar, com, per exemple, els tallers de ciste-
lleria, les fusteries o el gènere específic 
comercialitzat a les tabernae.

No acaben aquí les dificultats d’interpreta-
ció, fins i tot les indústries recollides al 
primer grup presenten dificultats d’identifi-

En el cas específic de Bàrcino, l’existència 
d’una eina excepcional com és la Carta 
Arqueològica en línia, desenvolupada pel 
Servei d’Arqueologia, ens ha permès explo-
rar de manera eficient i ràpida les múltiples 
intervencions arqueològiques dutes a terme 
tant a l’antiga ciutat de Bàrcino, com en  
el seu suburbi i al seu territori immediat, a  
la cerca d’ítems productius.

El nostre treball està orientat, per tant,  
a l’obtenció d’una topografia artesanal i 
comercial de la Barcelona romana a partir  
de l’anàlisi de les estructures ja excavades, 
gràcies a la revisió de les memòries d’excava-
ció i a la bibliografia existent, utilitzant com 
a punt de partida els registres arqueològics 
recollits a la Carta Arqueològica. 

D’aquesta manera, hem intentat detectar el 
màxim nombre d’evidències de producció/
comercialització per aconseguir una carac-
terització tan intensa com sigui possible de 
la vida econòmica de Bàrcino, en una forqui-
lla cronològica que abasta des de la fase 
prèvia a la fundació colonial fins a l’època 
tardoantiga.

La relació d’artesanies a les quals ens enfron-
tem és summament variada i àmplia: perfu-
meries, adoberies, terrisseries de material 
constructiu, terrisseries de vaixella de taula o 
contenidors industrials, tintoreries, bugade- 
ries, batanes, tallers de cistelleria, tallers 
metal·lúrgics, tallers de vidriers, lampiste- 



21 | Anuari d’arqueologia i patrimoni de Barcelona 2013

derivades de deu indústries diferents: una 
possible fleca, tres tintoreries/bugaderies, 
tres tallers de vidrier, dues instal·lacions de 
salaó, una possible indústria tèxtil, un taller 
de bronzista, una instal·lació metal·lúrgica, 
deu cellers i nou terrisseries, com també set 
indústries indeterminades que han de ser 
estudiades intensivament a la continuació del 
nostre treball. També hem localitzat quatre 
nuclis comercials amb tabernae, un possible 
macellum i quatre magatzems de sitges de 
gran capacitat.

La darrera fase del nostre treball destinada a 
l’elaboració d’una memòria històrica i 
arqueològica sobre l’artesanat i el comerç de 
la ciutat de Bàrcino es troba en fase de 
realització. A partir de les dades obtingudes 
de l’anàlisi individual dels diferents establi-
ments artesanals o comercials localitzats, 
farem un estudi de la topografia econòmica 
de la Barcelona romana. Per fer-ho plante-
gem una doble anàlisi. D’una banda, un 
estudi diacrònic que ens permeti contemplar 
l’evolució de l’artesanat i el comerç des de la 
fundació de la ciutat fins a l’antiguitat 
tardana. I de l’altra, un estudi monogràfic 
per artesanies, amb una incidència especial 
en la seva localització urbana per intentar 
aïllar possibles patrons d’utilització de l’espai 
urbà/suburbà amb caràcter productiu, com 
s’aprecia a la ciutats de Pompeia i Herculà. 

El resultat d’aquesta doble anàlisi històrica i 
arqueològica es plasmarà en la realització 
d’una monografia sobre l’artesanat i el 
comerç d’època romana a Bàrcino, com 
també en mapes de localització dels enclava-
ments productius/comercials localitzats, que 
es reintegraran en la mateixa cartografia de 
la Carta Arqueològica de Barcelona. n 

Yolanda Peña Cervantes i Carme Miró i Alaix; 
ylndcervantes@hotmail.com, cmiro@bcn.cat
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cació, ja que moltes requereixen estructures 
similars per a la realització dels seus treballs. 
Per aquesta raó, només a partir d’un bon 
coneixement de la tecnologia antiga podem 
intentar realitzar aquesta aproximació a la 
realitat econòmica urbana. Aquest és un 
altre dels objectius del nostre treball: inten-
tar determinar ítems arqueològics que 
serveixin de guia per a la interpretació dels 
espais productius. 

Per poder aconseguir els nostres objectius, 
que com hem vist impliquen la localització 
dels tallers, magatzems i botigues excavats a 
Bàrcino, la seva interpretació funcional i  
la seva inserció en el discurs històric de la 
ciutat, hem proposat un pla de treball 
articulat en tres fases, amb una metodologia 
específica per a cadascuna. En aquest 
moment, hem completat ja la primera de les 
fases destinada a la localització dels enclava-
ments potencialment vinculats amb activitats 
artesanals o comercials. Per fer-ho, hem 
realitzat una cerca intensiva sobre els punts 
d’interès arqueològic recollits a la pàgina 
web de la Carta Arqueològica de Barcelona. 
Sense aquesta formidable eina, l’estudi que 
avui plantegem no seria viable en els ajustats 
terminis de realització que tenim. D’aquesta 
cerca hem obtingut una relació de totes 
aquelles restes susceptibles d’estar vinculades 
amb activitats artesanals o comercials.

La segona fase del nostre treball, destinada a 
l’anàlisi individual de les instal·lacions 
industrials i comercials localitzades, es troba 
en aquest moment en un estat avançat de 
desenvolupament. D’aquesta manera, hem 
fet la revisió de tota la documentació dispo-
nible per a cadascun dels enclavaments 
arqueològics, tant les memòries d’excavació 
com la bibliografia publicada, amb l’objectiu 
de fer una interpretació de la seva funcionali-
tat tan precisa com sigui possible. 

Així, disposem en aquest moment d’una 
relació fiable dels tallers i els comerços 
d’època romana localitzats a les intervenci-
ons realitzades en el nucli urbà de Barcelona. 
Hem detectat la presència de 47 instal·laci-
ons productives, tant localitzades intramurs i 
la zona propera al nucli urbà (instal·lacions 
periurbanes) com localitzades a l’ager de la 
ciutat de Bàrcino (instal·lacions suburba-
nes). Cadascun dels enclavaments localitzats 
ha estat objecte d’una descripció detallada,  
i en la major part dels casos se n’ha fet una 
interpretació funcional i tecnològica. 
D’aquesta manera, hem rastrejat, fins al 
moment, les evidències arqueològiques 
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