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L’EXCAVACIÓ D’UNA CASA MEDIEVAL EN EL CENTRE 
BONASTRUC ÇA PORTA DE GIRONA

Jordi SAGRERA *

El Centre Bonastruc ça Porta, entitat municipal que aplega, 
entre altres el Museu dels Jueus, s’emplaça a la galta 
oriental del carrer de la Força —al bell mig del recinte de 
l’antic call de la ciutat— i abasta el que a l’època medieval 
havien estat unes quantes finques. 

El pati excavat es localitza a l’extrem sud-est de l’immoble. 
És un espai enclotat de planta quadrada i d’uns cent metres 
quadrats de superfície que limita al sud amb el carreró 
Hernández, un passatge privat que antigament havia estat 
un carrer públic. A través dels documents notarials se sap 
que en el segle XV s’hi dreçava la carnisseria jueva que va 
restar en mans de l’aljama fins el moment de l’expulsió el 
1492.

Feia força temps que la direcció del museu havia mostrat 
interès per l’exploració arqueològica del pati. La troballa, 
el 2011, d’un pany de paret medieval amb una porta 

adovellada en el carreró Hernández va esperonar la decisió 
d’intervenir-hi arqueològicament. De fet, la porta se situava 
a la paret de tancament de migdia de la planta baixa del 
Museu i molt a prop de l’esmentat pati. El desembre del 
2011 s’hi va obrir una cala rectangular (Josep Frigola, Janus 
S.L.) amb resultats poc concloents però esperançadors. El 
pas següent va ser l’exploració total del pati que començava 
el juny de 2012 i que, amb espaiades intermitències, no es 
va enllestir fins a la primavera del 2013. 

Els elements clars més antics documentats remunten a 
mitjan segle XIII moment en el qual es construïa una casa. 
Se’n van explorar tres àmbits; concretament un pati, una 
estança i una cisterna i es va identificar una altra cambra a 
la que no s’hi va poder accedir ja que es projectava cap a 
una de les sales del museu. 

EL PATI

Formava un espai rectangular perfectament encaixat en 
els retalls verticals tallats a la roca natural del subsòl que, 
per la banda de llevant, s’alçava notablement de cota. 
L’amplitud de proporcions —amb costats de cinc metres 
i quaranta centímetres per sis metres— descartava altres 
interpretacions que no fossin les d’un àmbit a celobert; 
massa llum per a una cobertura de cairats i parets 
perimetrals excessivament primes per a considerar una 
coberta amb volta. Era delimitat a l’est, nord i sud per una 
sèrie de parets de pedra i morter (murs 1072, 1046 i 1068) 
de 56 cm de gruix bastits amb blocs desbastats de pedra 
col·locats en filades a trencajunts i lligats amb morter de 
calç. El tancament per migdia el marcava el basament de la 
paret meridional del pati que aboca al carreró Hernández.

L’accés es practicava a través d’una arcada, ja perduda, 
oberta en el mur de ponent. Arrencava en el mur de migdia 
i es projectava cap el nord fins al brancal recte i ben acabat 
que es conserva avui reutilitzat com a fonamentació de 
la façana actual de la banda oest. L’amplada superava 

Figura 1. Plànol de localització: en trama clara s’ha destacat la 
zona que ocupa el Centre Bonastruc ça Porta, en trama més fosca 
el pati inferior objecte d’excavació arqueològica.
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Figura 2. Planta del pati inferior amb les estructures de la fase medieval.



L’excavació d’una casa medieval en el centre Bonastruc ça Porta de Girona 
Dotzenes Jornades d’Arqueologia de les Comarques de Girona, Besalú, 2014, 389-394

391

lleugerament els tres metres. És probable que hi hagués 
també una porta en el mur de tramuntana. És l’efecte que 
fa la presència d’un altre brancal similar localitzat vora 
l’angle nord-oest del pati.

El nivell de circulació del pati el conformava la mateixa 
roca tallada i preparada per conferir un sòl planer. Aquesta 
circumstància va impedir fixar-ne el moment inicial de la 
construcció. 

Per damunt del sòl de roca es va detectar un potent 
nivell d’incendi format per un sediment argilós enfosquit 
per la quantitat ingent de cendra i carbons procedents 
probablement de la combustió de bigues i cairats. El material 
recollit, més aviat escàs, era dominat per la presència de 
ceràmiques grises, escudelles i plats decorats en verd 
i manganès i algun fragment de blau català. El conjunt 
ens remet a un context del tombant dels segles XIV i XV. 
Cronològicament podria coincidir amb el pogrom o assalt 
del call que es va produir amb molta virulència durant el 
1391. Tanmateix, aquest supòsit no es pot assegurar ni de 
bon tros.  

El pati va ser objecte de reforma —impossible de determinar 
en el temps— quan hom disposava un enllosat de plaques 
primes de travertí. Se’n conservaven molt poques in situ 
però se’n va trobar un munt integrat en l’estrat superior. 
Efectivament, per damunt del nivell de cendres i carbons 
es van documentar uns potents estrats d’enderroc i runa 
del mateix edifici que, malgrat que registrats amb diferents 
unitats estratigràfiques (1016, 1017, 1007, 1015, 1064 
1054...) conformaven un mateix estrat de més d’un metre 
de potència. A banda de les plaques esmentades també 
van aparèixer nombrosos fragments abocats d’un paviment 
gruixut de morter de calç i picadís de terrissa (opus 
signinum), pedres desbastades i engrunes de morter de 
calç. Tot fa pensar que la casa es va enderrocar i després 
es va abocar quantiós sediment amb la intenció de pujar 
el nivell de circulació per fer-lo coincidir amb la terrassa 
que forma l’aflorament de la roca natural pel voltant. La 
ceràmica recollida permet datar l’estrat cap a les darreries 
del segle XV o principis del XVI (blaus catalans, valencians 
i ceràmica de reflex metàl·lics).

L’ESTANÇA NORD

Al nord del pati  es va explorar una estança de la casa. Ja 
s’ha comentat que originalment comunicava amb el pati per 
una porta. Aquesta, però, es trobava paredada i segellada 
per una paret cega de pedra i morter (1052) que es va 
bastir amb posterioritat a l’incendi de finals del segle XIV. 

Internament només es van descobrir  parcialment el murs 

perimetrals de migdia —el que feia partió amb el pati— i 
el de llevant, ja que no es va poder excavar totalment per 
la dificultat que implicava la confluència de nombroses 
clavegueres cap a l’extrem de tramuntana i perquè, cap a 
llevant, s’estenia envers les sales del museu. No obstant 
això, la podem imaginar com un espai rectangular amb els 
costats llargs orientats en direcció est oest. La troballa d’una 
pilastra de secció quadrada fornida amb blocs ben carejats 
de pedra en el mur de migdia abona la convicció d’una 
distribució espacial repartida en crugies regulars. Amidant 
distàncies s’arriba a la conclusió que probablement n’eren 
tres: des de l’angle sud-est fins a la pilastra excavada, 
des d’aquesta fins a l’alçada del cantó nord-oest del pati 
i d’aquí fins al final de la sala. De les pilastres devien 
arrencar sengles arcs diafragmàtics —tant habituals en la 
arquitectura civil medieval— que sustentaven un enteixinat 
de cairats i llates de fusta. 

El paviment original el formava una solera de terra argilosa 
molt plàstica, compacta i homogènia sobre la que s’estenia 
una capa d’opus signinum.  Es conservava ratat i havia estat 
reparat d’antic amb plaques primes de travertí idèntiques 

Figura 3. Planta general amb totes les estructures relacionades 
amb l’edifici medieval: 1) carreró Hernández, 2) porta adovellada 
d’accés, 3) sector oest de l’edifici, 4) arcada d’accés al pati, 5) pati 
i 6) estança nord.
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a les descobertes en el pati. El nivell d’amortització de la 
cambra el marcava un potent sediment de runa i enderroc 
de textura i cronologia convergent al que cobria el pati.

LA CISTERNA 

La troballa més sorprenent de l’excavació va ser el 
descobriment d’una cisterna. Es va localitzar soterrada 
directament a sota de la sala abans descrita. De fet, 
la solera del paviment d’aquella habitació s’assentava 
directament al damunt dels ronyons de volta de la cisterna. 
Aquesta descrivia un quart de canó rebaixat. Era sòlida, 
obrada amb pedres desbastades i còdols col·locats a llibret 
i lligats amb un morter de calç espès i molt consistent. 
Arrencava a ponent d’un mur amb orientació nord sud 
situat a tres metres i vint centímetres de la paret de llevant 
de la cambra superior on s’hi recolzava. 

La cisterna era parcialment buida per dins, malgrat l’ingent 
quantitat de sediment que s’havia acumulat a sobre la 
volta. S’hi va poder accedir mercès a un forat provocat 
per l’impacte d’un bloc de pedra caigut en l’enderroc de 
la sala a principis del segle XVI. L’interior es perfilava com 
un compartiment estanc de quatre metres i mig de llargada 

(nord sud) i tres metres i vint centímetres d’amplada (est 
oest). Una capa de sediment s’amuntegava sobre el fons 
de la cisterna. Tot i amb això, l’espai lliure assolia els 
quaranta-cinc centímetres de fondària a ran de la paret 
occidental i els cent trenta centímetres de la oriental. 

Els murs de la cisterna no disposaven de revestiment 
impermeabilitzant, sinó que es mostraven nus amb els 
blocs desbastats de pedra vista rejuntats amb morter de 
calç. Cap a la banda nord-est sorgia la roca natural que 
baixava en pendent acusat vers l’oest. La circumstància 
fa sospitar que la construcció de la cisterna va aprofitar el 
desnivell de la roca i que la captació d’aigua es feia per 
filtració ja que no s’endevina cap connexió amb el pati. 
L’aigua es poava des d’un brocal de planta quadrada de 
setanta per setanta centímetres que encara es conserva 
però que no s’ha excavat per sobre ja que quedava sepultat 
per unes clavegueres i sediments moderns.   

ALTRES ELEMENTS DE L’EDIFICI MEDIEVAL 

El 2011, una puntual intervenció arqueològica va explorar 
la porta adovellada medieval del carreró Hernández per la 

Figura 4. Restitució ideal vista des del nord dels espais documentats de la casa medieval: 1) porta adovellada, 2) pati, 3) estança nord 
i 4) cisterna.
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cara interna. Es descobrien el marxapeu i els brancals i fins 
i tot una superfície minsa del que havia estat el nivell de 
circulació medieval. La cota el situava a la mateixa alçada 
que tenia el paviment de la casa medieval excavada en el 
pati contigu cap llevant. 

La porta era oberta en un pany de façana medieval 
que seguia fins a una cantonada perfectament visible 
del carreró estant. La projecció nord d’aquest xamfrà 
coincidia amb l’emplaçament i orientació d’un notable 
mur medieval que es conserva vistent dins les 
dependències del museu i que també va ser objecte de 
documentació arqueològica. 

Malgrat que es tracta de troballes inconnexes, la fixació 
en un mateix plànol evidenciava una relació palpable 
que ajudava a comprendre l’abast i configuració de 
l’edifici medieval exhumat en el pati inferior del museu. 
Només així, s’entén que la porta donava entrada a una 
sala allargada cap a tramuntana i que devia contactar 
amb la cambra nord. Ambdues voltaven el pati de la casa 
que s’ubicava al sud-est del conjunt. S’hi connectaven 
per una probable porta al nord i una arcada a ponent del 
mateix pati.  

LA DATACIÓ DE L’EDIFICI

Ja s’ha comentat que la casa es va construir en ple 
segle XIII. En realitat però l’estratigrafia relacionada 
amb els nivells fundacionals ha estat molt gasiva de 
materials per aventurar una datació fidedigna. Se sap 
que va ser objecte de puntuals reformes durant la 
baixa edat mitjana i que, a principis del segle XVI, era 
enderrocat. L’adscripció al segle XIII s’ha adduït a partir 
de la fesomia i tècnica dels murs que, amb paral·lels 
coneguts en altres edificis de la ciutat, les situen en 
aquesta època. Esmentem, tanmateix, l’aparició d’un 
diner de Jaume I en el sòl de roca del pati i just per 
sota del nivell d’incendi de finals del segle XIV. Un altre 
element interessant que reforça aquesta opinió, és la 
troballa d’una gerra sencera entaforada en el mur de 
partió entre el pati i la sala nord. Es tracta d’una peca de 
ceràmica vidrada en verd melat —mitjan/segona meitat 
del segle XIII— que es va dipositar a l’interior del mur en 
el moment de construir-lo. Les tres nanses apareixien 
completament imbricades amb les pedres del mur i el 
cos de la gerra es va protegir amb una capa de sorra 
fina amarada amb calç que la voltava. A banda de la 
connotació cronològica, desvetlla interès la significació 
antropològica. Es tractava d’un ritual? A l’interior hi 
havia dipositades les restes òssies de fauna del que 
podia haver estat un banquet: vedell, xai, pollastre i una 
altra au encara sense identificar.    

  

L’ESTRATIGRAFIA MODERNA I CONTEMPORÀNIA

Des del segle XVI el solar de l’edifici medieval s’havia 
convertit en un pati. En el segle XVII avançat o 
potser ja a principis del XVIII, es va construir un mur 
de pedra, rajol i morter que travessava el pati de sud 
a nord (1005/1024) i una notable claveguera d’obra 
amb folre de pedra i morter i coberta de lloses (1042) 
que desguassava cap al carreró Hernández. Del 
mur esmentat n’arrencaven d’altres perpendiculars 
(1032 i 1027) que compartimentaven un espai edificat 
concentrat en la meitat  est del pati. En aquest àmbit, el 
nivell de circulació coincidia gairebé amb el de la roca 
natural que hi aflorava i que va ser preparada i retallada 
per regularitzar la superfície. També es va fornir un 
paviment del que n’ha romàs una minsa extensió de la 
solera de morter i pedres (1029)  entre els murs 1027 i 
1024 al nord-est del pati. 

Les darreres actuacions documentades a l’excavació 
se situen en un context principalment de segle XIX i 
especialment del  XX quan aquest edifici ja havia estat 
arrasat: les clavegueres 1034, 1033 i 1028 i el mur 1037.

Figura 5. Planta del pati inferior amb les estructures de la fase 
moderna i contemporània.
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