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Intervencions arqueològiques a la ciutat de Baetulo

• Avinguda del president Companys, 25
1990. Direcció: Pepita Padrós i Martí

• Via Augusta, 19-25
1990. Direcció: Esther Gurri Costa i Montserrat Comas i Solà

• Carrer de Sant Felip i d’en Rosés, 35-37
1990. Direcció: Pepita Padrós i Martí, Esther Gurri Costa, Núria Carreras

• Via Augusta, 9
1990. Direcció: Pepita Padrós i Martí, Núria Carreras, Esther Gurri

• Carrer de Quintana Alta, 19-25
1990. Direcció: Pepita Padrós i Martí

• Carrer de Quintana Alta, 21
1990. Direcció: Carme Llobet, Pepita Padrós i Martí, i Carme Puerta

• Plaça de la Constitució, 5
1990. Direcció: Pepita Padrós i Martí, Esther Gurri, Núria Carreras

• Plaça de Font i Cussó 
1990. Direcció: Pepita Padrós i Martí, Carme Llobet i Carme Puerta
1991. Direcció: Carme Llobet, Carme Puerta i Pepita Padrós i Martí
1995. Direcció: Pepita Padrós i Martí, i Montserrat Comas i Solà
1996. Direcció: Pepita Padrós i Martí, i Montserrat Comas i Solà
1997. Direcció: Pepita Padrós i Martí, i Montserrat Comas i Solà
1998. Direcció: Pepita Padrós i Martí, Montserrat Comas i Solà, i Marisol 

Madrid
1999. Direcció: Pepita Padrós i Martí, i Montserrat Comas i Solà
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2000. Direcció: Pepita Padrós i Martí, i Montserrat Comas i Solà
• Carrer de Fluvià, 30

1991. Direcció: Pepita Padrós i Martí
• Carrer de Lladó, 45-53

1991. Direcció: Pepita Padrós i Martí i Montserrat Comas i Solà
1992. Direcció: Montserrat Comas i Solà, i Pepita Padrós i Martí
1993. Direcció: Pepita Padrós i Martí
1994. Direcció: Anna Cussó, Pepita Padrós i Martí, i Montserrat Comas i Solà
1995. Direcció: Pepita Padrós i Martí, i Montserrat Comas i Solà
1996. Direcció: Pepita Padrós i Martí
1997. Direcció: Pepita Padrós i Martí

• Carrer de Quintana Alta, 5-7
1992. Direcció: Pepita Padrós i Martí

• Carrer de Lladó, 55-67
1998. Direcció: Pepita Padrós i Martí, i Montserrat Comas i Solà
1999. Direcció: Marc Bosch de Doria (Codex) i Pepita Padrós i Martí
2000. Direcció: Pepita Padrós i Martí, i Montserrat Comas i Solà

• Plaça de la Constitució, 10-11
1998. Direcció: Pepita Padrós i Martí, i Montserrat Comas i Solà
1999. Direcció: Pepita Padrós i Martí, i Montserrat Comas i Solà

• Carrer de Sant Josep i d’en Rosés
1999. Direcció: Pepita Padrós i Martí

• Carrer de Lladó, 25
1999. Direcció: Pepita Padrós i Martí

• Carrer de Sant Felip i d’en Rosés, s/n
2000. Direcció: Montserrat Comas i Solà, i Núria Ribas Camós

• Antic Viver Municipal (Via Augusta-Avinguda del president Companys) 
2000. Direcció: Conxita Ferrer (Codex)

• Carrer de les Eres, 20
2000. Direcció: Pepita Padrós i Martí, i Montserrat Comas i Solà

• Carrer de les Eres, 13-15
2000. Direcció: Pepita Padrós i Martí

Intervencions arqueològiques al territori de Baetulo

• Montigalà-Batllòria
1990. Direcció: Josep Maria Palet

• Can Ruti-Serra de Marina
1992. Direcció: Josep M. Palet

• Carrer de Baldomer Solà, s/n (can Peixau)
1995. Direcció: Pepita Padrós i Martí
1996. Direcció: Pepita Padrós i Martí



• Línia A132KV Barcelona-Girona
1998. Direcció: Josep M. Puche Fontanilles (Codex)

Introducció

En el cicle Tribuna d’Arqueologia 1984, es van presentar els resultats de les inter-
vencions arqueològiques que s’havien fet a la ciutat de Badalona en el període
1975-1984. Posteriorment, el 1993 es publicà l’Anuari d’intervencions arqueològi-
ques a Catalunya. Època romana. Antiguitat tardana, en el qual vam publicar un re-
sum de les intervencions arqueològiques fetes al terme municipal de Badalona du-
rant el període 1982-1989. Ara, en el present cicle de Tribuna d’Arqueologia, hem
volgut presentar els resultats més importants que han proporcionat les intervencions
arqueològiques dutes a terme a la ciutat en el període 1990-2000.

La major part d’aquestes intervencions arqueològiques van ser assumides pel
Departament d’Arqueologia del Museu de Badalona i constituïen el projecte d’in-
vestigació titulat «La ciutat romana de Baetulo i el seu territori». L’equip responsa-
ble de les intervencions pertanyia al Departament d’Arqueologia del dit museu i era
compost de les persones següents: Pepita Padrós i Martí, i Montserrat Comas i Solà
(arqueòlogues), Antoni Fonollà (dibuixant), amb la col.laboració de Júlia Miquel, i
Juan Castro (encarregat). Algunes intervencions van anar a càrrec de la Generalitat
o de promotors; en aquests casos unes empreses especialitzades es van responsabi-
litzar dels treballs, que van ser supervisats pel Departament d’Arqueologia del Mu-
seu de Badalona. 

En el període comprès entre el 1990 i el 2000, a Badalona es va fer un total de
quaranta intervencions arqueològiques, trenta-tres de les quals van donar resultats
positius. A més, es va fer el seguiment de més de trenta actuacions, la majoria de les
quals van resultar obres menors o van consistir en tasques d’instal.lació o substitu-
ció de serveis, en les quals no es van localitzar nivells arqueològics. 

El bloc més important i voluminós és el constituït per les intervencions arqueo-
lògiques relacionades amb la sol.licitud de la llicència d’obres, perquè, atesa la de-
claració de BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional) en favor de l’àrea de la ciutat ro-
mana de Baetulo, l’informe previ del Departament d’Arqueologia del Museu de
Badalona i l’informe favorable de la Comissió de Patrimoni de la Generalitat són un
requisit indispensable per a la concessió de la llicència d’obres. Això implica la ne-
cessitat de fer una prospecció arqueològica; en cas d’aparèixer nivells romans, són
imprescindibles l’excavació de la zona relacionada amb la llicència i l’elaboració
posterior d’un informe per modificar el projecte inicial i evitar que les obres afectin
les restes i els nivells romans del subsòl. També es fan intervencions arqueològiques
a sol.licitud dels promotors abans de demanar la llicència d’obres per tal que els pro-
jectes constructius s’adeqüin a les característiques de la zona on hi ha les restes.

Un altre tipus d’actuació van ser les intervencions arqueològiques programa-
des, que són les que es porten a terme en uns punts determinats de la ciutat a fi

Intervencions arqueològiques durant el període 1990-2000 a BAETULO 189



d’adequar, des d’un punt de vista museogràfic, un sector concret o bé amb vista a
conèixer la Badalona romana o aprofundir en els coneixements que se’n tenen. A
propòsit d’això, al llarg dels anys noranta es van fer campanyes d’excavació al
subsòl de la plaça de Font i Cussó relacionades amb la construcció mateixa d’a-
questa plaça i el bloc annex d’habitatges dels primers anys; a partir de la meitat
d’aquesta dècada, les intervencions s’han centrat en la finalització dels treballs ar-
queològics per iniciar el projecte de l’adequació museogràfica d’aquest subsòl.
També es va actuar a la casa romana del carrer de Lladó amb tasques d’excavació
i restauració.

La major part de totes aquestes intervencions es van dur a terme, com hem dit, a
l’àrea de la ciutat romana de Baetulo, que està situada a l’actual barri del Dalt la
Vila, al barri vell de la ciutat. Hi ha hagut poques intervencions en la resta del mu-
nicipi, en el que devia ser el territorium de la ciutat romana. Aquest fet és degut a
l’escassa activitat constructiva que hi ha hagut al barri vell de Badalona i que tot just
s’ha iniciat els darrers anys; en canvi, a la resta del municipi, hi va haver un creixe-
ment urbanístic important i descontrolat al llarg dels anys cinquanta i seixanta, la
qual cosa comportà que gairebé tot el sòl urbà de la ciutat fos edificat, de manera
que es va perdre el patrimoni arqueològic que hi pogués haver.

De les diverses intervencions arqueològiques fetes a l’actual terme de Badalona
durant el període 1990-2000, tan sols presentarem el resum dels treballs duts a ter-
me en catorze punts, els resultats dels quals han proporcionat dades noves que com-
plementen o modifiquen els aspectes bàsics de la ciutat romana de Baetulo i el seu
territori, i que han permès de millorar molt el coneixement de la ciutat, tant amb re-
lació al desenvolupament urbanístic (trama urbana, arquitectura privada i pública)
com amb referència a la història. 

Intervencions a la ciutat

1. Carrer de Sant Josep i d’en Rosés

La intervenció arqueològica va ser motivada per una sol.licitud de llicència d’obres
i portada a terme pel Departament d’Arqueologia del Museu de Badalona. Es van
documentar diverses estructures, entre les quals hi havia les restes d’un cardo minor
situat a l’est del solar i que conservava molt malmès part del paviment, el col.lector
i el mur de la façana oest. Aquest cardo coincideix amb un dels carrers proposats en
la hipòtesi de distribució urbanística de la ciutat, concretament amb el cardo situat
a l’extrem est. També es van documentar dues sitges de quasi 3 m de fondària ca-
dascuna, utilitzades com a abocadors en dos moments diferents, segons els mate-
rials que s’hi van localitzar. Una s’amortitzà a la primera meitat del segle iaC, i l’al-
tra, ja a l’època imperial, concretament al final del segle i dC.

Al sector nord-oest del solar hi van aparèixer unes quantes estructures romanes,
molt malmeses pels fonaments dels habitatges moderns. Es van poder identificar al-

190 Pepita Padrós, Montserrat Comas



Intervencions arqueològiques durant el període 1990-2000 a BAETULO 191

Figura 1. Intervencions arqueològiques fetes a la ciutat romana de Baetulo (Badalona)
i comentades al text.



guns murs, un paviment d’opussigninum i part de la claveguera d’un edifici, proba-
blement, particular.

2. Carrer de Sant Felip i d’en Rosés, 35-37 (can Guixeres)

La intervenció arqueològica es va fer com a conseqüència de la petició d’un pro-
motor i va ser portada a terme pel Departament d’Arqueologia del Museu de Bada-
lona. Es van fer uns quants sondeigs i van aparèixer nivells del segle i aC i algunes
estructures força malmeses, entre les quals destaquen un paviment de terra i un mur
amb una sola filada conservada de pedres en direcció nord-oest–sud-est. Ambdós
elements es van datar en el final del segle i dC-l’inici del ii.

3. Carrer de Sant Felip i d’en Rosés, s/n

La intervenció arqueològica es va fer a petició d’un promotor per tal d’elaborar un
projecte de construcció d’habitatges. Es van fer tres cales i en una de sola s’hi van
documentar nivells romans i la claveguera d’un edifici particular en direcció nord-
oest–sud-est (muntanya-mar) que es van datar en una època posterior al segle i dC.

4. Carrer de Lladó, 45-53 (casa romana 1)

Les intervencions fetes sempre van ser degudes a les obres de construcció d’un edi-
fici d’habitatges que van deixar la planta baixa lliure i visitable. D’altra banda, tam-
bé es va portar a terme el projecte de consolidació i restauració de les estructures de
la domus. Els diversos treballs van ser assumits conjuntament pel Servei d’Arqueo-
logia de la Generalitat i el Museu de Badalona. Es va fer una excavació prèvia a la
fase de col.locació de la reproducció del mosaic de l’impluvi de la casa romana en
la qual es van localitzar la preparació del paviment musivari i les restes d’una cla-
veguera que travessava l’atri des de l’impluvi fins a desguassar a la claveguera del
cardo. La campanya de restauració va consistir en la restitució dels llindars de les
portes d’entrada a algunes habitacions, en la col.locació del marbre de l’impluvi i en
la reintegració dels paviments d’opus signinum. També es va procedir a la restitució
i reproducció de tres mosaics: el de l’impluvi, el pas entre l’atri i el tablini, i el pas
entre el triclini i el cubiculum.

Finalment, en les obres d’instal.lació del nou clavegueram, es documentà al ca-
rrer de Lladó mateix, davant dels números 45-53, part d’una bassa o estany de for-
ma allargada folrada amb opus signinum, amb mitja canya i amb desguàs i un so-
breeixidor que sens dubte s’ha de relacionar amb el peristil de la casa.
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5. Carrer de Lladó, 55-67 (casa romana 2)

Va motivar la intervenció arqueològica una sol.licitud de llicència d’obres. La van
dur a terme, conjuntament, el Servei d’Arqueologia de la Generalitat a través de
l’empresa Codex, el Museu de Badalona i l’empresa Conbasa SA. L’excavació ar-
queològica va donar com a resultat l’aparició d’un tram del cardo maximus, al qual
donen dues cases. Aquest tram mesura 7,5 m d’amplada i té una zona porticada a
l’est i un espai de circulació d’uns 5 m que devia seguir el traçat dels actuals carrer
de l’Oli, el carreró Barberà i el cantó est del carrer del Temple, dos trams del qual es
van localitzar al carrer de l’Oli i al subsòl de la plaça de Font i Cussó, el qual és vi-
sitable. Es van localitzar restes de la pavimentació original i de la claveguera d’a-
quest carrer, com també una canalització de ceràmica per transportar aigua neta i
una segona claveguera posterior als elements esmentats. A banda i banda d’aquest
carrer romà s’obren dues domus que pertanyen a dues insulae: les restes situades al
cantó oest del carrer devien formar part de la casa romana 1, mencionada a l’apartat
anterior.

A la banda est del carrer es va documentar part d’una altra domus d’un tipus ità-
lic ben clar estructurada a partir d’un atri tetràstil amb diversos àmbits que hi donen
pel nord i l’oest, mentre que els situats al sud queden a una cota més baixa i proba-
blement donaven a un peristil. El sector a l’est de l’atri és a fora de la zona excava-
da. Tant l’atri com la resta d’habitacions conserven el paviment en un estat perfec-
te, però no totes les parets, perquè es van desmuntar quasi totalment per aprofitar les
pedres amb vista a la construcció de les cases modernes. En alguns casos també es
conserven els llindars de pedra de les portes amb el forat per encaixar-hi la polle-
guera. El paviment d’aquestes habitacions és de diversos tipus; la majoria són d’o-
pus signinum, tot i que es van trobar dues habitacions pavimentades amb opus tes-
sellatum. Un dels àmbits, situat al sud de l’atri i considerat com un triclini, és de
grans dimensions, atès que fa més de 63 m2, i té el paviment d’opus signinum deco-
rat amb tessel.les de marbre blanques i negres que formen creuetes, excepte al can-
tó oest, on el paviment no està decorat, segurament perquè era el lloc on hi havia els
triclinis.

Les dues habitacions situades al nord de l’atri, que es va considerar que són, res-
pectivament, un tablini i un triclini, hi donaven i, a més, comunicaven entre si. La
situada més a l’oest presenta un mosaic de tessel.les blanques amb una sanefa negra
que a manera de rectangle envolta l’habitació. A la part central hi devia haver un
motiu decoratiu, probablement un «emblema» que ja va ser arrencat a l’època ro-
mana. Al llindar entre l’atri i aquesta habitació hi ha un mosaic amb una decoració
vegetal que representa fulles d’heura i que està emmarcat per dues pedres on devien
encaixar les pollegueres de les portes d’aquesta habitació. 

Des d’aquesta habitació, i a través d’un pas també pavimentat amb un mosaic
que presenta un motiu decoratiu geomètric en blanc i negre, s’accedeix a una altra
que també està pavimentada amb un mosaic de tessel.les blanques. Envoltant l’ha-
bitació, hi ha una sanefa de tessel.les negres que formen un dibuix que determina la
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funció d’aquest àmbit, que devia ser un triclini. Igual que a la primera habitació, hi
devia haver un motiu decoratiu a la part central, un «emblema», que també degué
ser arrencat a l’època romana. El llindar entre aquesta habitació i l’atri presenta un
mosaic també en blanc i negre amb uns quants motius geomètrics.

A la banda nord de la casa, entre les habitacions dels mosaics i el carrer, es va
documentar una zona que en una primera fase devia ser ocupada, en part, per a una
piscina o bassa i que posteriorment es va reconvertir en un espai industrial format
per diversos dipòsits que contenien vi, comunicats l’un amb l’altre i amb desguas-
sos cap al col.lector del carrer. Altres restes força malmeses testimonien l’ús d’a-
quests espais per a la producció de vi.

La importància del que es va trobar en aquesta casa romana va fer que el Museu
de Badalona plantegés la necessitat de conservar-la visible, perquè al nostre país són
escassos els exemples d’arquitectura privada que es poden visitar museïtzats. Con-
següentment, la planta baixa ha quedat lliure i dependent del Museu perquè es pu-
gui visitar.

6. Plaça de la Constitució, 5

El Departament d’Arqueologia del Museu de Badalona es va encarregar de la inter-
venció arqueològica, causada per una sol.licitud de llicència d’obres. Es va trobar
una tomba antropomorfa de les mateixes característiques que les que presentaven
les aparegudes en altres indrets de la plaça, datada en els segles x-xi. Quant a les
restes romanes, estan molt malmeses per antigues anivellacions del terreny, datables
en el segle i dC.

7. Plaça de la Constitució, 10-11

La intervenció arqueològica va ser deguda a una sol.licitud de llicència d’obres i va
anar a càrrec del Departament d’Arqueologia del Museu de Badalona. Es va docu-
mentar un tram de 6,60 m d’una claveguera d’un dels cardines minores de la ciutat, de
la qual ja se n’havia trobat un tram en una intervenció feta a la plaça de la Constitució
el 1983. També es va documentar part del paviment d’aquest cardo, molt malmès.

A l’est del cardo es localitzà una estructura de grans dimensions. Es tracta d’u-
na fonamentació feta en opus caementicium que tenia 7 m de llargada per 6 m d’am-
plada, una fondària d’1,50 m i que estava totalment encaixada a la terra verge. De la
part de l’estructura que devia anar vista tan sols se n’ha conservat un paviment d’o-
pus signinum de 5,40 m de llargada per 2,75 m d’amplada que ocupa la part central
de la fonamentació. Sobre aquest paviment queden restes de crustae, és a dir, peces
de marbre disposades d’una manera irregular per encaixar-hi les lloses de marbre
d’un nou paviment. Al voltant i uns 0,30 m més avall, es conserven les empremtes
dels blocs de pedra que devien formar els murs
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La grandiositat d’aquesta fonamentació –42 m2 en planta amb una fondària
d’1,50 m– indica que, segurament, sostenia una construcció potent i de grans di-
mensions. Desconeixem quina funció tenia aquesta edificació, però creiem que s’ha
de relacionar amb algun tipus de monument públic situat molt a prop del fòrum de
la ciutat i que potser estava relacionat amb l’àrea del teatre. Quant a la datació, tot i
que als nivells no s’hi van trobar materials prou reveladors que permetin d’establir-
ne una de segura, el tipus de paviment amb plaques de marbre irregularment dispo-
sades és una característica constructiva típica de l’època de l’emperador August, per
la qual cosa es pot datar la construcció d’aquesta fonamentació en el final del segle
i aC o en l’inici del segle i dC.

Entre aquesta estructura i la claveguera del cardo minor va aparèixer un gran
bloc d’opus caementicium caigut, procedent sens dubte del mur de tancament de l’e-
difici que devia estar situat a l’oest del carrer, edifici que una intervenció arqueolò-
gica posterior va permetre de considerar com el teatre de la ciutat. 

Davant la monumentalitat de les restes conservades –construcció pública i cla-
veguera–, es decidí de deixar-les visibles a la planta de l’aparcament de la nova edi-
ficació.

8. Carrer de les Eres, 13-15

La sol.licitud d’un promotor per realitzar un projecte de construcció d’habitatges
unifamiliars va provocar la intervenció arqueològica de què va ser responsable el
Departament d’Arqueologia del Museu de Badalona. En aquest sector de la ciutat es
partia d’un estudi previ fet sobre el plànol cadastral d’escala 1:500 del barri vell que
permetia d’observar una traça semicircular que no encaixava amb l’orientació de la
trama urbana actual, i que sens dubte era una fossilització d’una estructura anterior,
segurament de l’època romana; en aquest cas, un edifici romà d’aquestes caracterís-
tiques havia de ser un teatre. Basant-nos, doncs, en aquesta hipòtesi, vam iniciar
l’estudi plantejant que la paret semicircular era realment un dels elements d’un tea-
tre romà; concretament, el mur de tancament de la càvea.

La intervenció arqueològica permeté de constatar que el mur semicircular es-
mentat continuava per sota de la cota que actualment hi ha als habitatges, i que la
banqueta de fonamentació estava coberta d’un nivell de l’època romana, indubta-
blement. Aquest element semicircular romà es documentà en les tres cales que es
van fer. S’hi van trobar adossats quatre murs radials, dos dels quals, localitzats en
dos trams, es pogueren veure en tota l’amplada i llargada. A més, l’anàlisi detallada
del mur semicircular constatà que estava fet de pedra fins a una alçada de 3,5 m,
aproximadament, sobre la cota actual i que a partir d’aquesta cota era de tàpia. Al
punt on acabava el mur de pedra i començava la tàpia, es conservava un paviment
d’opus signinum, és a dir, ens trobàvem davant d’un mur romà conservat en més de
3,50 m d’alçada que no era el mur de tancament de la càvea, sinó un dels murs in-
termedis de fonamentació i suport d’aquesta.
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Les diverses restes romanes documentades van confirmar la hipòtesi de la pre-
sència d’un teatre romà que mesurava uns 44 m de diàmetre i que devia tenir vint-i-
dues grades i una capacitat de mil set-cents espectadors. El teatre tallava estructures
urbanes anteriors i, per tant, no era del moment fundacional de la ciutat, si bé l’es-
tructura del teatre manté la mateixa orientació que la trama urbana de la ciutat, la
qual cosa demostraria una voluntat d’integració dins l’espai urbà preexistent i una
actuació urbanística important que va implicar l’ocupació d’uns espais ja edificats
–probablement habitatges privats–, fet que sens dubte va ser propiciat pel govern
municipal però potser finançat per particulars.

Quant a la datació, de moment tan sols es pot plantejar en funció del desenvolu-
pament urbanístic i històric de la ciutat, i aleshores hem de pensar en dues de possi-
bles: l’època d’August, en què la ciutat va viure la màxima esplendor, o el final del
segle i i l’inici del segle ii, en què es detecten importants canvis urbanístics a la ciu-
tat. Encara que ens inclinem per la segona opció, la datació del teatre es podrà con-
cretar, únicament, quan s’hagin fet noves intervencions arqueològiques.

9. Plaça de Joaquim Font i Cussó

En el marc del projecte d’investigació «La ciutat romana de Baetulo i el seu territo-
ri», el 1995 es van reiniciar les intervencions arqueològiques al subsòl de la plaça de
Font i Cussó, a la zona propera al fòrum de la ciutat romana. Les intervencions ar-
queològiques que cada any s’hi porten a terme són responsabilitat del Departament
d’Arqueologia del Museu de Badalona i la Universitat de Barcelona d’acord amb un
conveni de col.laboració subscrit per ambdues institucions l’any 1996. També s’ha
comptat amb subvencions del Servei d’Arqueologia de la Generalitat. Des de 1995
s’ha treballat en tres insulae delimitades pel decumanus maximus, el cardo maximus
i un cardo minor. Quant a l’estructura viària, s’ha actuat en els dos cardines; con-
cretament, als col.lectors d’ambdós carrers. Al cardo maximus s’hi ha localitzat un
altre tram de la claveguera ja documentada en excavacions dels anys setanta i vui-
tanta; concretament, un tram de 15 m de llargada amb un fort pendent –més del 25 %–
que en alguns casos se salva mitjançant uns esglaons de les lloses que en formen la
base. Quant a la coberta, feta amb grans lloses de pedra sense desbastar, es van lo-
calitzar dues esteles funeràries en què hi ha una inscripció ibèrica i que havien estat
reutilitzades per tapar la claveguera. La inscripció de l’estela 1 consta de dues línies
de text sense delimitació del camp epigràfic i sense línies de pauta. S’hi llegeix:
«mlbebiur armi». L’estela 2, que té les mateixes característiques de l’anterior, té una
inscripció en quatre línies de text: «bantuinmi mlbebiur ebanen»; a més, està deco-
rada amb cinc llances verticals. Som davant les esteles d’un pare i del seu fill, cosa
que de moment constitueix un unicum en l’epigrafia ibèrica. Quant a l’època, hem
proposat la segona meitat del segle ii o el primer quart del segle i aC com a datació
per a aquestes peces.

Pel que fa al cardo minor, també presenta una claveguera que fa un fort pendent;
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a més, a la cruïlla amb el decumanus maximus es documentà un petit tram de col.lec-
tor que devia recollir les aigües d’aquest carrer en la confluència amb el cardo. Hem
de recordar que fins ara a Baetulo només s’han trobat col.lectors als cardines i no als
decumani.

Les actuacions a les insulae s’han centrat en les dues situades al sud del decu-
manus maximus. S’hi han documentat diferents àmbits probablement destinats a
habitatges que van ser ocupats al segle i dC, abandonats i reutilitzats a partir del se-
gle ii i que van tornar ser ocupats en una fase tardana datable entre el segle iv i el vi,
en la qual, a més de la reutilització dels antics habitatges, també es va donar la in-
utilització de part del cardo minor, ocupat per nous àmbits. Cal destacar la desco-
berta de dos enterraments tardans, un en àmfora i un altre en cupa en què s’aprofi-
taven unes estructures anteriors. Finalment, es va començar l’excavació dels nivells
d’ús de l’edifici de tabernae situat a la insula al nord del decumanus maximus, tre-
balls que de moment confirmen les datacions que en campanyes anteriors es van
proposar per als seus inicis. Ens referim a la datació de la construcció de l’edifici,
que es pot situar en l’últim quart del segle i aC. D’altra banda, els nivells de regula-
ció i preparació del terreny van donar una datació de mitjan segle i aC.

10. Via Augusta, 9 (Hospital Municipal)

En la tercera fase de les obres d’ampliació de l’Hospital Municipal, hi va haver una
intervenció arqueològica a càrrec del Departament d’Arqueologia del Museu de Ba-
dalona consistent a fer uns quants sondeigs. Els nivells romans es documentaren a
més de 4 m de fondària del nivell d’ús actual coberts d’un únic estrat de sorra, pro-
ducte de les rierades de l’actual avinguda de Martí Pujol. Es localitzà una seqüència
estratigràfica que anava des de l’època tardoromana –concretament, els segles iv-v
dC– fins als nivells del segle i dC que amortitzaven diversos paviments que no es
tocaren.

Davant la importància de les restes arqueològiques documentades en els sondeigs
fets en les tres fases d’actuació, es plantejà la necessitat de conservar-les visibles,
però alhora, en vista de la quantitat ingent d’intervencions arqueològiques que en
aquells moments es feien a la ciutat, es valorà la creació d’una nova figura: les zones
de reserva arqueològica. Així, s’excavaren els punts d’ubicació de la fonamentació
de la nova edificació i es construí un forjat en tota la zona objecte de remodelació i
de construcció que deixava lliure i practicable el subsòl en una extensió de més de
1.400 m2 amb vista a fer-hi la intervenció arqueològica quan es cregués oportú.

11. Plaça de l’Assemblea de Catalunya (antic Viver Municipal)

Arran de la sol.licitud de l’Ajuntament de Badalona per realitzar el projecte de cons-
trucció del nou edifici municipal, l’empresa Codex va dur a terme la intervenció ar-
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queològica. El solar ocupa una superfície de 2.850 m2; els treballs van consistir a fer
algunes rases de sondeig gràcies a les quals van aparèixer nivells i estructures ro-
mans al sector nord del solar datats en els segles i i ii dC i que ocupaven un espai de
300 m2.

La següent fase d’intervenció arqueològica consistirà en l’excavació en extensió
d’aquest espai, que s’incorporarà, segons que es preveu, als espais visitables de la
ciutat romana.

Intervencions al territori

12. Montigalà-Batllòria

A causa de les obres d’infraestructura degudes als Jocs Olímpics, la Universitat de
Barcelona i el Museu de Badalona van fer unes prospeccions. Es van localitzar ma-
terials ceràmics en superfície que testimonien la possible presència de diverses
vil.les romanes, algunes de conegudes de fa temps. D’altra banda, es van documen-
tar restes d’estructures que també reflecteixen un hàbitat rural de l’època romana.
La datació d’aquestes troballes es pot situar entre el segle i aC i el segle ii dC.

13. Can Ruti-Serra de Marina

En el marc del projecte d’investigació «La ciutat romana de Baetulo i el seu territo-
ri», la Universitat de Barcelona i el Museu de Badalona van fer prospeccions ar-
queològiques a la zona de la Serra de Marina propera a l’hospital Germans Trias i
Pujol, també conegut com a Can Ruti. Es va detectar una important xarxa viària
antiga relacionada, des del punt de vista morfològic, amb sistemes fòssils de par-
cel.lari, així com es va descobrir que ja a l’època preromana hi havia ocupació hu-
mana.

14. Carrer de Baldomer Solà, s/n (can Peixau)

El Departament d’Arqueologia del Museu de Badalona va portar a terme una inter-
venció arqueològica motivada per una sol.licitud de llicència d’obres. La zona co-
neguda amb el nom de can Peixau està situada al barri de Llefià, un quilòmetre al
sud-oest de la ciutat romana de Baetulo, i al peu de l’anomenat camí de Llefià, do-
cumentat des de temps d’antic com el camí que de Badalona duia al pas pel riu Be-
sòs per arribar a Barcelona. En l’excavació de l’any 1996 es van individualitzar
dues zones absolutament diferents. Una, per les estructures i el material que va apor-
tar, corresponia a un centre productor d’àmfores. L’altra documentava una zona de
necròpolis.
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El centre productor d’àmfores

Tot i que a la zona que es va considerar com un taller d’àmfores no s’hi van trobar
restes de cap forn, sí que es va comprovar que hi havia altres elements que sens dub-
te s’hi poden associar. Ens referim a l’aparició d’una gran quantitat de peces crema-
des, mal cuites o passades de foc, argila a mig coure, material refractari del forn i
abundantíssima escòria de ceràmica vitrificada per un excés de cocció. D’altra ban-
da, l’aspecte potser més espectacular va ser la descoberta d’uns nivells molt potents
que es va considerar que eren abocadors en què hi havia centenars d’àmfores tren-
cades (en total, més de mil). La hipòtesi d’un centre productor d’àmfores va ser re-
forçada per la descoberta de dos pous d’aigua, necessaris per portar a terme una ac-
tivitat d’aquest tipus, i també per la situació d’aquest complex en una zona
coneguda per la riquesa de l’argila al peu de la Via Augusta, en una àrea que era a
tocar de la platja i molt propera al riu Besòs. A més, en les excavacions fetes els anys
trenta per J. Font i Cussó, es va documentar un forn de terrissa en aquest mateix sec-
tor, i en les excavacions dels anys cinquanta, J. M. Cuyàs també explicava que pot-
ser hi havia un forn.

Respecte a les àmfores, aquestes no solament eren als potents abocadors esmen-
tats, sinó que també se’n va trobar una gran quantitat disposades en llargues fileres
i posades boca avall, l’una al costat de l’altra, seguint un traçat irregular. Es pot con-
siderar que aquesta alineació d’àmfores del taller s’utilitzava com a mur de tanca-
ment o de limitació d’algun espai. De tota manera, és important de remarcar que,
tant en el cas de les àmfores dels abocadors com en el de les àmfores disposades en
fileres, el tipus és sempre el mateix: la forma Pascual 1, que era, sens dubte, el mo-
del fabricat en aquest taller. Per tant, la datació s’ha de fixar a partir de l’últim quart
del segle i aC.

És important d’afirmar, doncs, que per primera vegada s’ha pogut documentar,
des d’un punt de vista estratigràfic, un centre productor d’àmfores al territori de
Baetulo, fet molt rellevant atesa la gran importància de la producció i del comerç del
vi en aquesta ciutat. 

La necròpolis

Algunes excavacions antigues havien fet descobrir diferents restes que indicaven la
presència en aquesta zona d’una necròpolis i també de monuments funeraris rela-
cionats amb la Via Augusta, que sens dubte passava per aquesta zona.

La intervenció que vam fer confirmà que hi havia un monument funerari altim-
perial, semblant a un columbari, i una necròpolis tardoromana. En el primer cas,
vam localitzar una construcció semicircular amb un diàmetre interior de 9 m, de la
qual tan sols se’n conservava la fonamentació. A la part central de l’interior, apare-
gué una zona de cremació d’ofrenes on hi havia una gran quantitat d’objectes com
ara llànties, ungüentaris i bols petits –molts amb els senyals de la cremació– que for-
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maven part de les ofrenes fetes en memòria dels difunts. Vam poder datar el perío-
de en què es va utilitzar aquest espai al final del segle i dC, concretament a l’època
flàvia, basant-nos en l’estudi del material de les ofrenes.

Quant a la necròpolis de l’època romana tardana, de la qual es van localitzar dos
dels murs que devien tancar el recinte, presentava una gran diversitat en els tipus
d’enterrament utilitzats. Es van documentar enterraments en caixa de fusta, en fos-
sa feta directament a la terra verge, amb caixa rectangular de tegulae o amb tegulae
a doble vessant. No tots els enterraments tenien la mateixa orientació, sinó que se-
guien les alineacions dels murs del recinte. 

Pel que fa al període d’utilització d’aquesta necròpolis d’inhumació, s’ha de te-
nir en compte que el canvi del ritu d’incineració al d’inhumació es generalitzà en el
segle iii dC. Aquesta és, per tant, la data a partir de la qual es podria haver fet servir
aquest cementiri, tot i que es va utilitzar fins a una època tardana, com testimonien
dos enterraments en àmfora datats als segles iv-v, l’un, i als segles v-vi, l’altre. 

Conclusions

Les intervencions arqueològiques fetes en el període 1990-2000 a la ciutat romana
de Baetulo i al seu territori, analitzades tant individualment com conjuntament, van
aportar algunes novetats importants i en altres casos van permetre d’ampliar, con-
cretar o rectificar diferents aspectes del que ja se sabia sobre l’evolució històrica i
urbanística de la ciutat.

La ciutat de Baetulo

Pel que fa a la ciutat, comentarem breument les novetats que fan referència al des-
envolupament historicourbanístic, i més concretament, a la xarxa viària, l’arquitec-
tura privada i la pública.

Quant a la xarxa viària, es van documentar nous trams d’uns quants carrers. Del
cardo maximus, conegut per intervencions anteriors en cinc punts de la ciutat, se’n
van excavar dos nous trams, un de porticat –carrer de Lladó, 55-67– i l’altre –plaça
de Font i Cussó– amb un gran col.lector d’un fort pendent probablement destinat a
recollir les aigües no solament del carrer sinó també del fòrum, que devia estar si-
tuat a l’oest del traçat, i també amb dues esteles funeràries en què hi ha una inscrip-
ció ibèrica reutilitzades a la coberta. Es va localitzar un petit tram del col.lector i part
del mur de façana i paviment del cardo minor situat a l’extrem est de la ciutat –ca-
rrer de Sant Josep de Rosés–. Finalment, es va trobar part del col.lector d’un cardo
minor descobert anys anteriors –plaça de la Constitució, 10-11.

Pel que fa a l’arquitectura privada, la descoberta d’una nova i important domus
–carrer de Lladó, 55-67– va permetre de confirmar una zona residencial ubicada a
la part alta de la ciutat, en la qual les grans domus compartien l’espai amb una acti-
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vitat industrial de producció de vi relacionada sens dubte amb els propietaris d’a-
questes cases. També es van documentar habitatges més modestos a l’extrem nord-
est de la ciutat –carrer de Sant Josep de Rosés–, com també d’altres al sector proper
al fòrum –plaça de Font i Cussó– que van ser utilitzats i transformats fins a l’època
tardana.

Les novetats més importants, però, tenen a veure amb l’arquitectura pública.
Ens referim, concretament, a la localització del teatre de la ciutat –carrer de les Eres,
13-15–, el segon teatre romà trobat a Catalunya. És important de remarcar que no és
un edifici del moment inicial de la ciutat –fet, d’altra banda, absolutament lògic si
tenim en compte que els teatres es van generalitzar a partir d’August–, però que for-
mava part de la trama urbana fundacional atès que ocupa uns espais prèviament
construïts. És innegable que en aquest procés hi hagué la intervenció del poder mu-
nicipal, però probablement podem pensar en una actuació d’evergetisme municipal,
la qual cosa és perfectament lògica en una construcció d’aquestes característiques.
La localització d’una construcció pública –plaça de la Constitució, 10-11– davant
del mur de tancament del teatre planteja la possibilitat que hi hagués un espai simi-
lar a una plaça relacionat amb l’edifici, amb el qual devia formar un conjunt que
potser ocupava dues insulae de la ciutat, al costat mateix del fòrum.

Respecte a la datació, aquestes actuacions urbanístiques es poden situar en els
períodes que van marcar l’evolució de la ciutat: la primera meitat del segle i aC, de
la qual tenim diversos nivells de regularització i preparació del terreny per fer-hi
una activitat constructiva; l’època d’August, el període de màxima esplendor de
Baetulo, reflectit en la construcció de la domus del carrer de Lladó i d’alguns habi-
tatges de la plaça de Font i Cussó; l’època flàvia, durant la qual hi va haver abando-
naments d’habitatges i de la qual resta algun col.lector; la primera meitat del segle ii
dC, període de grans transformacions a la ciutat encara difícils de precisar, però que
es van perfilant amb claredat, i finalment, l’època tardoromana, de la qual es detec-
ten, cada vegada amb més freqüència, nivells d’ocupació datables entre els segles iv
i vi. Aquesta ocupació tardana va reutilitzar habitatges antics i va envair via públi-
ca. A més, també es van localitzar dos enterraments tardans, un en àmfora i un altre
en cupa en què s’aprofitaven unes estructures anteriors.

El territori de Baetulo

Les conclusions que es poden desprendre de les intervencions fetes al territori de
Baetulo van permetre de millorar molt el coneixement de certs aspectes que fan re-
ferència als centres productors i a les zones de necròpolis.

Prop d’on devia passar la Via Augusta, es va documentar un centre productor
d’àmfores en què n’hi havia una gran quantitat que reomplia diferents abocadors.
Aquest taller en devia fabricar, exclusivament, de la forma Pascual 1. Per primera
vegada, aquesta troballa documenta, des d’un punt de vista estratigràfic, un centre
productor d’àmfores al territori de Baetulo, la qual cosa és d’una gran importància
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per avançar en el coneixement de tot allò que fa referència a la producció i el comerç
del vi en aquesta ciutat. 

A més, relacionat indubtablement amb la proximitat de la Via Augusta, es trobà
un edifici funerari d’incineració de l’època altimperial, probablement un columba-
ri, i un recinte ocupat per una necròpolis d’inhumació de l’època tardoantiga en què
hi havia uns quants enterraments i que estigué en ús, almenys, fins al segle vi.

Els espais visitables de Baetulo

Finalment, volem fer esment del patrimoni arqueològic que en aquest període es va
incorporar als espais que es poden veure de la ciutat romana de Baetulo. Són més de
3.000 m2 de nous jaciments visitables: 2.225 m2 del subsòl de la plaça de Font i Cus-
só, 580 m2 de la casa romana 2 del carrer de Lladó, 120 m2 de la plaça de la Consti-
tució i 250 m2 del solar en què hi ha el teatre romà i en què es treballa en el moment
de redactar aquest article. D’altra banda, una de les prioritats que té el Museu de Ba-
dalona és la comunicació del subsòl de la plaça de Font i Cussó amb les termes amb
vista a aconseguir un únic espai visitable de més de 3.000 m2 d’extensió.

Amb aquestes incorporacions al patrimoni arqueològic fetes els darrers anys,
actualment Badalona pot oferir un circuit de visita en què es poden veure diversos
aspectes de la vida a Baetulo:

• Part de la xarxa viària; concretament, el cardo maximus, el decumanus maxi-
mus i alguns trams de cardines minores.

• Diferents exemples d’arquitectura privada: dues domus pràcticament sence-
res, la piscina del peristil d’una tercera i uns quants habitatges modestos.

• Edificis públics: les termes, un edifici de tabernae, restes d’una construcció
de caràcter honorífic, part del pòdium del temple i el teatre de la ciutat.

• Infraestructures; concretament, el tram de 40 m d’un conducte d’aigües en un
estat perfecte de conservació.

En aquests moments, la ciutat de Badalona té més de 4.000 m2 de restes romanes
a disposició dels visitants i més de 2.000 m2 de reserva. Es tracta de salvar i posar a
l’abast del ciutadà el seu patrimoni, les seves arrels; en definitiva, la seva història.
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