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La Ciutadella de Roses se situa a l’oest de 
l’actual nucli urbà, dominant la badia, al cos-
tat mateix de l’actual avinguda de Rhode, punt 
principal d’entrada a la ciutat.

Tot i la intensa ocupació de la zona des d’època 
grega, va ser la construcció de la fortalesa re-
naixentista la que mes intensament va afectar 
a la topografia. La construcció de la ciutadella 
va implicar des de la tala intensiva de boscos 
fins a la desviació de les rieres, passant per 
grans moviments de terres per construir talus-
sos i fossats (Puig 2006, 35).
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El sector afectat per la present intervenció se 
situa a l’extrem occidental de la fortalesa, al 
sector sud-oest de la vila baixmedieval, a tocar 
la muralla occidental d’aquesta, que en aquest 
sector apareix integrada dins les defenses de 
la ciutadella moderna.

La zona objecte de la intervenció se situa a 
l’entorn de dos forns de “pa de munició” del 
s. XVIII, construïts a la banda occidental de la 

Figura 1. Ubicació del sector excavat dins la Ciutadella. Figura 2. Planta final de l’excavació.
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Ciutadella, contra la muralla medieval, aprofi-
tada en aquest sector com a mur interior de la 
fortalesa moderna.

L’excavació tenia per objectiu analitzar arqueo-
lògicament l’entorn d’aquests dos forns, en un 
espai que actualment ja apareix en bona me-
sura delimitat dins d’una cambra corresponent 
a l’edifici preexistent que va ser reaprofitat per 
bastir-hi els forns. L’espai està clarament deli-
mitat pels murs de l’edificació moderna que els 
acull, i separats així físicament de la resta de 
la vila medieval.

Atès que actualment aquest és un espai sepa-
rat (encara que proper) a alguns espais ja ex-
cavats de la població medieval i que es tracta 
d’una zona on s’han realitzat múltiples exca-
vacions, es va intentar en tot moment adaptar 
la nostra metodologia a la dels treballs prece-
dents, sobretot pel que fa a la referenciació de 
l’estratigrafia i les estructures.

TREBALLS REALITZATS I INTERPRETACIÓ

Les restes recuperades es poden situar en 
dues fases clarament diferenciades:

La vila medieval

L’illa objecte d’estudi se situa al sud del carrer 
Ganyut i a ponent del carrer Ample de la vila 
medieval.

L’estructura més important de la fase medieval 
és la muralla occidental, que es conserva en 
excel·lent estat, integrada dins les defenses 
posteriors. La muralla va ser recrescuda en 
època moderna, com veurem. A la part inferior 
es conserven les espitlleres, amb un metre i 
vot centímetres d’alçada i seixanta centímetres 
d’amplada. En aquestes espitlleres es va poder 
apreciar l’amplada de la muralla, que s’apropa 
al metre de profunditat. Els brancals i coberta 
de les espitlleres són construïdes tot emprant 
blocs granítics. 

A llevant de la muralla existia un petit carreró, 
un camí de ronda que permetia als defensors 
l’accés a les espitlleres i a les pròpies muralles. 
La pavimentació era molt senzilla, construïda 
amb terra piconada i algunes pedres. Aquest 
sòl és molt menys acurat que el que es pot 

apreciar als principals carrers de la població, 
formats enterament amb rierencs.

Pel que fa a l’urbanisme interior, les dimensi-
ons de l’espai excavat solament va permetre 
apreciar part de dues estances. Tots els murs 
eren construïts amb pedres sense treballar lli-
gades amb abundant morter blanc. Constructi-
vament s’aprecia com la cambra meridional és 
constructivament unitària i anterior a la situada 
al nord. Tot i això ni els materials recuperats 
ni la tipologia de murs i paviments fan pensar 
en un decalatge temporal important, i aques-
ta successió pot ser merament constructiva, 
formant ambdues estructures part d’un mateix 
projecte.

Els paviments interiors eren de morter blanc i 
apareixien molt malmesos, afectats per forats i 
retalls. Alguns dels esvorancs podrien relacio-
nar-se amb els fets bèl·lics posteriors i la des-
trucció del propi edifici. Els nivells relacionats 
amb aquesta fase se situen a cavall entre els 
ss. XIV i XV. Solament a la zona del carreró es 
varen recuperar nivells clarament datables al 
s. XIV. 

A l’interior de les estances solament es va 
aprofundir per sota del nivell de circulació en 
aquells punts on no es conservaven els sòls. 
D’aquests estrats solament un ha proporcio-
nat materials. En ells s’hi barregen materials 
baixmedievals, que situarien dins el s. XV el 
moment d’ús de l’espai, amb d’altres d’època 
romana. 

Les estructures modernes

Tot aquest sector, com gran part de la vila me-
dieval, va ser esborrada amb posterioritat al 

Figura 3. Vista des de l’est de les espitlleres de la muralla.
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setge de 1645. En el sector que ens ocupa es 
va elevar de forma important el nivell de cir-
culació de la zona (més d’un metre), quedant 
integrat dins un nou conjunt d’edificacions que 
aprofiten com a límit occidental la vella muralla 
medieval.

Tot i que durant els treballs arqueològics es va-
ren identificar tot un seguit de nivells, aquests 
corresponen sobretot a les diferents bossa-
des de materials abocats per obliterar les ve-
lles estructures i elevar el nivell de circulació. 
Tot i que entre els materials hi havia una certa 
abundància de pedres, no es pot parlar d’au-
tèntics nivells d’enderroc.

La majoria de nivells presenten materials que 
es podrien datar sense problemes dins el s. 
XVII. Així, a les ceràmiques amb decoració en 
blau cal afegir-hi l’abundant presència de cerà-
miques italianes o que les imiten. Entre aques-
tes ceràmiques destaquen les decorades en 
blau berettino, de Montelupo, “marmorizzates” 
o policromes “graffittata”. També la majoria 
de monedes recuperades se situen cronolò-
gicament dins el s. XVII, amb diversos ardits 
pertanyents als regnats de Felip II i Felip IV. 
Els elements que més clarament situen dins la 
centúria següent la construcció del paviment 
de l’estança són dos ardits de Carles d’Àustria, 
de principis del s. XVIII.

Tot i que abans de l’excavació arqueològica 
semblava que els forns del s. XVIII podrien 
aprofitar un edifici preexistent, això no sembla 
tan clar. Com hem comentat, la col·locació del 
paviment cal situar-la ja entrat el s. XVIII, però 
també semblen pertànyer a aquest moment la 
resta de murs de l’estança. Així, els paraments 
nord i est aprofundeixen dins els nivells de re-
bliment, però la porta de la banda nord (actual-

ment tapiada) presenta el llindar a l’alçada de 
l’esmentat paviment, mentre que la porta de 
llevant se situaria més alta, marcant un graó 
descendent per accedir a la sala. En tot cas, 
sembla que caldria situar la construcció de 
l’edificació dins el primer quart del s. XVIII. 

El paviment original presenta una certa peculi-
aritat ja que s’hi utilitzaren tres tècniques dife-
rents. A la zona nord hi predomina l’ús de ra-
joles rectangulars de terrissa combinades amb 
plaques de pissarra, algunes d’elles de grans 
dimensions. Per contra, a la meitat meridional 
el paviment estava constituït per rierencs allar-
gassats i plaques de pissarra disposades ver-
ticalment.

Probablement aquesta diferenciació té a veure 
amb els usos donats a un costat i l’altre de la 
cambra, o amb el mobiliari col·locat al damunt. 
També cal assenyalar que va ser en el moment 
de construcció d’aquest paviment quan es va-
ren tapiar les diferents espitlleres del sector.

Posteriorment el paviment va ser completa-
ment refet amb un sòl de rajoles de terrissa 
allargassades. Aquest nou paviment es con-
servava de forma molt irregular, més sencer 
als angles de l’estança i completament perdut 
a la zona central. Un paviment idèntic es con-
serva a la cambra situada al nord de la que ens 
ocupa.

El problema per datar amb precisió els dos 
forns deriva del fet que al davant dels mateixos 
s’hi va construir una estructura de funció poc 
clara, que emmascara completament la rela-
ció dels forns amb els dos paviments que va 
tenir la sala. Aquesta estructura s’assenta al 
damunt del paviment de rajoles, però no sa-
bem si el mateix succeiria amb els forns (fet 

Figura 4. Vista des de l’oest amb les estructures medievals. Figura 5. Vista de l’espai amb el paviment original.
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que retardaria algunes dècades el seu moment 
de construcció).

A la banda nord de l’estança hi ha una porta 
-actualment tapiada- que la comunicava amb 
una estança situada al nord, mentre una se-
gona s’obria a llevant, obrint-se a l’exterior de 
l’edifici.

Cal assenyalar que aquests paraments han 
estat restaurats, emmascarant algunes de les 
relacions estructurals. Així, originalment els 
murs nord i est eren solidaris, mentre que el 
mur de llevant de l’estança situada al nord s’hi 
recolzava. Actualment els tres elements sem-
blen unitaris. També es va elevar una mica el 
mur nord de la cambra, de tal manera que a 
la part baixa s’aprecia clarament la porta ta-
piada –amb brancals de rajols-, mentre que 
les filades superiors del mur apareix corregut 
sense que es detecti o diferenciï l’obertura. A 
més, els paraments són clarament diferents, 
usant-se pedres més grans a la part superior 
del parament.

L’espai que ens ocupa formaria part d’un ma-
teix edifici, aparentment, amb la cambra situa-
da al nord, amb la que es comunicaria a través 
d’una porta. Per contra, les estances situades 
a migdia formarien part d’un altre edifici inde-
pendent, com ho demostra el doble mur que 
tanca l’espai pel sud. 

El mur de llevant apareix conservat a major 
alçada a la zona dels forns i en ell s’aprecia 
un cert desplomament cap a l’exterior, que pro-
bablement va motivar la reparació del mateix, 
realitzada amb un parament amb lleu escarpa 
exterior.

A la muralla occidental s’aprecien alguns ele-
ments que ens aporten informació sobre l’alçat 
de l’edifici. Al costat dels forats de bastida de 
la muralla s`hi aprecia també una fila de forats 
quadrangulars de majors dimensions, corres-
ponents a l’embigat del terra que separaria la 
planta baixa d’un primer pis. Més amunt es 
conserva el punt on el sostre es recolzava con-
tra la muralla. Algunes de les peces del sostre 
encara es conserven adossades a la muralla i 
en ella es combinen els trams de plaques de 
pissarra amb d’altres de teules. Així mateix, a 
aquesta part alta s’hi aprecien les restes de 
l’arrebossat de les estances del primer pis i els 
negatius dels punts on es recolzaven els murs 

transversals que subdividien l’espai.
 

Els forns

Pel que fa als dos forns, aquests ocupen tota 
l’amplada del quart meridional de l’estança, i 
originalment quedaven tancats i separats de 
la mateixa per un mur est-oest que actualment 
es conserva en mal estat, parcialment ensorrat 
(sobretot a l’entorn de les boques dels forns), 
mentre que a la seva part central presenta un 
important desplomament en direcció nord.

L’estat de conservació dels dos forns és desi-
gual. El de la banda oest conserva solament 
la meitat sud de la volta i ha perdut la totalitat 
de la seva pavimentació. El de la banda est es 
troba en molt millor estat, conservant la tota-
litat de la volta i part d’un dels brancals de la 
boca de forn, així com part de la seva pavi-
mentació. Aquesta estava formada per rajoles 
majoritàriament allargassades, excepte en les 
zones perifèriques on s’hi alternaven peces 
quadrangulars, més grans. A més, a la zona 
sud del forn es conservava part d’una repara-
ció en la qual es va col·locar una nova capa de 
rajoles, també allargassades, però disposades 
transversalment respecte a les preexistents. El 
paviment de la zona central havia estat destruït 
i es va poder apreciar com s’assentava sobre 
una potent capa de sorres netes. El mateix ti-
pus de rebliment es trobava al forn occidental. 
Cal assenyalar que als dos forns s’hi havien 
realitzat forats i activitats d’excavació o espoli 
que en part eren responsables de la destrucció 
dels paviments. 

Pel que fa a les característiques generals, els 
dos forns presentaven una planta lleugerament 

Figura 6. Vista dels dos forns i de la darrera pavimentació de 
l’espai.
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ovalada, amb la base de pedra i morter i co-
berts amb una cúpula de rajoles disposades en 
espiral. Cap dels dos forns tenia cambra infe-
rior per la llenya, de tal manera que el sistema 
de cocció emprat devia ser el que s’anomena 
de forn de pa negre. En aquests el foc es realit-
zava a la mateixa cambra on posteriorment es 
feia el pa, després de desplaçar cap als racons 
les brases (o fins i tot enretirant-les i aprofitant 
la capacitat dels rajols del paviment i la cúpula 
per retenir i mantenir l’escalfor).

Davant dels forns es va construir un graó d’ac-
cés amb un mur transversal (nord-sud) que 
separa els dos forns. A la banda est i sobre el 
graó s’hi varen disposar tot un seguit de blocs 
de granit ubicats verticalment, creant petites 
separacions (fins a quatre) pavimentades amb 
rajoles, de funció ara per ara desconeguda. 
Aquest element no es repeteix a la banda oest. 
Aquest graó es disposava directament sobre el 
darrer paviment de la sala. 

Aquests no són els primers forns de pa detec-
tats a la Ciutadella. De fet, al damunt mateix 
del carrer Ganyut, l’any 2010-11 es va excavar 
una estructura quadrangular (àmbit R de l’illa I 
del sector 3) externament i circular internament 
que correspondria a un forn de pa datat al s. 
XVII (Puig 2010, 674).

La tipologia dels forns correspon als anome-
nats forns de pa negre. Aquests forns no dispo-
saven de cambra inferior pel foc, fent-se aquest 
a la mateixa cambra de cocció. Aprofitant la 
capacitat de mantenir la calor dels paraments 

de rajols refractaris, els carbons s’extreien o 
arraconaven abans de coure el pa.

LA PLANIMETRIA HISTÒRICA

Com a fortalesa militar que era objecte de re-
formes i millores constants, la Ciutadella va ser 
cartografiada en moltes ocasions al llarg de la 
seva història, tant per part dels enginyers en-
carregats de la seva defensa com dels oficials 
encarregats d’atacar-la. Alguns d’aquests plà-
nols presenten detallats llistats d’estructures i 
edificis existents a l’interior de la mateixa. Al-
guns d’aquests ens aporten informació interes-
sant sobre les estructures que ens ocupen.

Així, en un plànol datat l’onze de setembre de 
1693 i realitzat per Jean Baptiste Joblot (Mi-
nistère de la Défense.SHAT, Archive du Genie. 
Article 14. Chateau de Vincennes. Castells/
Catllar/Riera 1994, núm. 259) s’esmenten 
amb el número 35 els “Fours de la Munition”. 
Aquests se situen uns metres al nord-est de 
la ubicació que hem excavat i es corresponen 
a les estructures excavades el 2009-10 ocu-
pant l’antic carrer Ganyut, immediatament al 
sud dels anomenats Jardins del Governador, 
que en aquella època ja ocupaven bona part 
de l’antic sector nord de la vila medieval. Cal 
assenyalar que l’edifici que es dibuixa a ponent 
era més curt, aparentment situat uns metres 
al sud de la cambra que ens ocupa. Tot i això, 
ja es dibuixa un llarg edifici que ressegueix la 
meitat meridional del parament occidental de 
les muralles amb el núm. 38 i la llegenda “Les 
escuries de la cavallerie” (estables).

Si donem una certa versemblança a la distri-
bució i escala del plànol, l’edifici acabaria im-
mediatament a migdia de la cambra excavada. 
De ser així l’edifici que ens ocupa no existiria 
a finals del s. XVII, fet que coincideix amb les 
dates aportades per l’arqueologia, que situen 
a la segona dècada del s. XVIII la construcció 
d’aquest. 

En un plànol posterior, datat al s. XVIIII sen-
se majors precisions (Biblioteca Central Mili-
tar. Archivo Histórico Militar. Madrid, Castells/
Catllar/Riera 1994, núm. 271), s’esmenta la 
Panaderia amb el número 2, situant-la al ma-
teix indret que en el plànol de 1693. Pel que fa 
a l’edifici de la banda oest, aquest ja és més 
llarg, prolongant-se pràcticament fins l’extrem 

Figura 7. Interior del forn des de la banda est.
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sud del jardí del Governador. En aquest sola-
ment apareix una referència a la part meridio-
nal del mateix amb la lletra X (Almazenes de 
reserva) i un xic més al nord amb el número 3 
“Atahona”, és a dir els molins per fer la farina, 
amb ajuda de la cavalleria.

Aproximadament de 1720 és el tercer dels plà-
nols amb referències al sector que ens ocupa 
(Servicio Geográfico del Ejercito. Madrid. Arc-
hivo de Planos. Arm.G. Tabla 1º.Carpeta 4º 
nº 645.Sig., Castells/Catllar/Riera 1994, núm. 
272). En aquest plànol les referències topo-
gràfiques són més escasses i cap se situa al 
sector occidental de la Ciutadella. Tot i això, 
amb la lletra S s’esmenta la Panadería. Tot i 
que la resolució del plànol no permet veure 
amb claredat algunes de les lletres del plànol, 
aquesta sembla situar-se en un espai diferent 
al que ens ocupa, molt propera a la Porta de 
Mar.

El darrer plànol és del quinze de juny de 1741 
de Miguel Marín (Archivo General de Siman-
cas. M.P. y D. IX-46 G.M.leg.3313, Castells/
Catllar/Riera 1994, núm. 273), i en ell apareix 
sota l’epígraf O “Ornos de la Municion” l’edifici 
que hem excavat. 

Tots aquests plànols tenen en comú l’existèn-
cia d’un petit pati a llevant de l’edifici, a l’entorn 
del qual se situen magatzems i espais com la 
pròpia fleca, però també edificis residencials 
com les Cases del Governador, el Tinent reial i 
el sergent Major. 
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