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1. Introducció i propósi! del treball

La

comunicació que presentem tracta d'uns elements habitacionals
subterranis que, malgrat ser forca estesos per la geografia del país (relacionats amb masies, cases urbanes, edificis religiosos -convents i esglésies parroquials-), estan mal documentats, fet aquest agreujat per una
manca d'informació sobre aquests i I'estat d'abandonament
o de destrucció de molts d'ells. Tot aixo fa que sigui convenient, si més no, una
primera catalogació que permeti encetar unes pautes per a futures investigacions i, en alguns casos, per a la seva restauració i conservació.
EIs primers intents d'investigació d'aquests elements d'arquitectura
subterranía a Catalunya, creiem que erroniarnent dits hipogeus anhístorics, neixen l'any 1957, arran de la descoberta d'un d'ells a Mataró (placa
del Fossar Xic). Aquest fet posara en contacte els primers interessats 10cals amb un enginyer belga afincat a Barcelona, Maurice Broéns, molt
interessat per aquesta arquitectura, especialment pel seu vessant sírnbolic i esoteric, constituint-se,
paral·lelament
als coneixements
que
d'aquests mateixos elements es tenia a Franca i Alemanya, un corrent
d'estudis que quedara reflectit en dos fets: la creació, el 1963, del Centre
International de Recherches Anhistoriques i la seva revista Cbtbonia? de
llengua i edició franceses, i la celebració del Premier symposium du
Centre International de Recherches Anhistoriques a Barcelona, per l'abril
del 1962. Aquesta embranzida dura tres anys. A partir d'aleshores, la
preocupació ha anat remetent fins als nostres díes,' amb escassíssimes
publicacions sobre el terna.'
Una definició preliminar d'aquests elements ens permet dir que
consisteixen en un passadís excavat en el terra que, formant un seguit
de trams rectes en zig-zag, desemboca en una celIa radona o quadrada,
generalment voltada d'un banc corregut. Cada cantonada del passadís
acostuma a tenir un nínxol, i així mate ix la cambra principal en té alguns de més grans dimensions.
Aquest treball té com a objectiu primari la recopilació automatitzada de les dades publicades -algunes contrastades amb l'observació directa- d'aquest tipus de construccions subterraníes, a fi de constituir un
sistema estable de recollida i disponibilitat de dades encarat a futures investigacions en aquest mateix campo La deducció -a partir de I'analísi
quantitativa i qualitativa de les dades- d'hipotesis sobre la seva possible
funcionalitat, és un pas que no constitueix el nostre objectiu immediat i
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'IlI " ~I la vista dels
resultats obtinguts fins avuí, no sembla 1 o, 11111 ,/11
Jlu,lllli ser-he abans d'haver augmentat notablement el nomhr ' (/1' 11 1,1

I'VV(

EIs camps integrants

de la primera part són.

)11ides.

Nom

Tipus* Explicació

2. Descripció del metode

DATA
I)ESCOBRlMENT

La recoIlida de dades s'ha fet a partir del buidatge bibl i )~I"IIII 11,
ks j)ubJicacions abans esmentades.5 El sistema informa tic d SlIP( 111 111
'SI:II u na base de dades elaborada
en DBASE IV, que intenta re '01111 11,
1 'S 1 's dades de detall de cada hipogeu.

NOM

A

El nom amb el qual és usualment
.. .
conegut, habitualment el nom de l'edifici
per on s'hí entra (casa urbana, maSla,
església ...). En cas de diversos hipogeus
en un mateix lloc, es refereixen amb el
mateix nom, díferencíant-ios amb un
número de l'u a l'infinit.

LLOC

AN

L'adreca o localització concreta. En cas de
construcció isolada, es repeteix el nom.

CIUTAT

AN

Població dins el terme de la qual es troba
l'hípogeu.

ENTRADA

AT

Descripció del tipus de construcció on es
troba l'entrada, segons uns mots cIau. En
cas de diversos hipogeus en una mateixa
ubicació, la referencia de I'l~.ipogeu
anterior (distingit pel seu numero) on
s'inicia el passadís de l'actual.

DATA ENTRADA

Al

Datació de la construcció o entorn
immediat a l'entrada, en cas que es
conegui, o d'altres datacions que s'hi
puguin associar.

BIBLIOGRAFIA

AN

e '
. bíblíozrafíca
de les publicacions
Referencia
b
on s'ha descrit aquell hipogeu.

La data es que va ser descobert i visitat,
o bé quan es va comencar a utilitzar
desconeixent el seu fi primer.

L'estructura del registre o fitxa ha estar dividida en tres parrs. 1111 1
prirn .ra part referent a les dades identificatives generals de I'hlpo 1 11
(110m, bibliografia),
ubicació geografica (lloc, ciutat, indret d' nlJ';/(11111
UI1:1 aproximació
a la cronologia d'aquest indret exterior.
Una segona part amb les dades descriptives del passadís (m 'SUI'I' I
c:,,·aclerístiques quantificables i observacions), i una tercera amb 1's 1"
1 '.'i elescriptives de la cella (tipologia
formal, mesures, dades quanlif'll'iI
/)1 's i observacions).
Més endavant s'hi han pogut afegir noves da 1 ' 1
quuntificables, que per la seva aparició repetida a les observacions SU~
g .rien la seva possíbíe utilització corn a criteri de cJassificació deIs hil 1I
g 'LIS i possible explicació funcional.
En la seva descripció és problema tic individualitzar
els hipog 'LIS,
él solució de compromís,
certament arbitraria, hern comprar el 111
i>og eus per cel·les, i en els casos de manca d'aquestes, per passadiss )1"1
lniclats (quan és clar que no són nínxols ampliats),
sense acabar 1,
vonstruir-se o esfondrats.
Corn

* (On N= umeric i AN=Alfanumeric)
.
,.
r hern comptat i numerat les
Per mesurar els passadissos,
Pllme
de l'entrada fins a la cella
1 .
,
ssadís s'ha mesurat lc.es
e
cel·les. E pnmei pa
d.
'han mesurat des del punt de l'anmés propera. La resta de passa ISS~Ss
el-la de d stinació. Els camps
terior passadís on s'originen fJJ1sa a :e~~ e
de la part que fa referencia al passadís son.
504
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Nom

Tipus* Explicació

LONGITUD

N

AMPLADA MITJANA N

S'ha mesurar des de la vertical de l'orifici
d'entrada fins a la vertical de l'entrada de
la cel·la, alllarg de la línia imaginaria del
recorregut que travessa pel centre el
passadís. La fiabilitat n'és baixa, perque
els que no s'han pogut visitar s'han hagut
de mesurar sobre les plantes a escala que
consten a les publicacions, amb les
imprecisions que aixo pot comportar.
A causa de les irregularitats d'amplada
en la majoria de passadissos, s'han pres
diverses mesures de cadascun d'ells i se'
n'ofereix la dada mitjana.

AL<;.:ADAMITJANA

N

Repetim el comentari
que fa a l'amplada.

NOMBRE DE GIRS

N

Es compta el nombre de girs, en
qualsevol angle o en corba pronunciada,
que fa el passadís abans d'arribar a la cella.

NOMBRE D'ESCALES N

NOMBRE DE
NÍNXOLS

OBSERVACIONS
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N

AN

Forma de la planta de la cel-le

Forma del sostre d la

Grafic núm. 1

Grafic núm. 2

1,' •

Passadís
[2.778%[

Circular
[36,111%[

Doble vessont
[4%[

Rectangular
[19,444%[

Ovalado
[16,667%[

Forma del banc de la cel-le

Orientació

Grafic núm. 3

Grafic núm. 4

que hem fet pel

Es compten tant les que hi ha a l'entrada,
si hi ha replans separadors, com les
poques que es puguin trobar al llarg del
recorregut del soterrani.
Total de nínxols, de qualsevol grandaría i
posició, que es poden comptar al llarg de
tot el passadís.
Especificació de totes les dades de detall
no quantificables, i d'altres comentaris,
propis o de l'autor. Aquí troben cabuda
les referencies orals, les utilitzacions
posteriors, la descripció detallada de cada
nínxol, la ubicació específica i forma de
tancament de l'entrada, l'estat del paviment
i les parets, el grau de pendent, la presencia de goulots o de comunicacions entre
hipogeus, i els possibles motius decoratius.

Lateral
[2,941%[

S
(2,778%

NW
Inexistent
(26,471 %[

(19,444%[

11I'
[:III,IIIIY"
NE
(11,111%
Nínxols
[2,941%[

Corregut
(67,647%[

SW
[13,009'11.[

Ubicacióde I'entrada

Context exterior

Grafic núm. S

Grafic núm. 6

Coso de poqés
[30%[

Casa urbano
(50%[

Jardí o

poli
[16%[

Restes romanes
[3%[

Edi]¡c¡ religiós
[10%[

Aire lIiure
(6%[

Edificl senyorial

(3%)

Aire lIiure
(7%[

Convent
(3%[

Soto o~OI6.1{j
(9%[

---_._--------",,-------------------------------------

Els camps de la part que fa referencia

--~.N

a la cel·la són:

HIPOGEU DE CAN ROS I CA L'ARMERA
BARCELONA

Nom

Tipus* Explicació

FORMA

AN

Establerta segons una taula de mots clau
(que es pot veure a la llegenda del grafic 1).

COBERTA

AN

Establerta segons una taula de mots clau
(que es pot veure a la llegenda del grafic 2).

TIPUS DE BANC

AN

Establerta segons una taula de mots clau
(que es pot veure a la llegenda del grafic 3).

LONGITUD

N

Indicada en els casos en que la forma
permeti mesurar-la (quadrada, rectangular,
ovalada ...). En aquest cas es mesura la
distancia de la vertical de l'entrada fins al
fons de la cel·la, és a dir, el directament
oposat a l'entrada.

AMPLADA

N

En els mateixos casos que l'anterior.

DIÁMETRE

N

Només en els casos de cel·les circulars,
o quan la irregularitat de la forma no
permeti discernir entre longitud i arnplada,
establint aleshores un diárnetre mitjá.

AL<;;:ADA

N

S'indica el punt de máxima alcada, segons
la forma de la coberta.

PROFUNDITAT

N

Es mesura desde la base de la cel·la fins
al nivell del terra exterior.

NOMBRE DE
NÍNXOLS

N

Es fa constar la quantitat total de nínxols
de qualsevol mesura i tipus que s'obren
a qualsevol indret de la cel·la. Es cornpt '11
exclusivament el que es poden considerar
nínxols. La resta de forats s'especifiqucn
a observacions.

ORIENTACIÓ

AN

Mesurada des del fons de la cella,
al passadís.

Planta general

CAPELLA
,-,

U
PATI

PATI

Pou d'accés
original

I--+-t---jl

3 m.

VESTIBUL

Basada en la planta de RIBAS, M. i BALAGUER,
núm. 1, 1963, Barcelona.
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SITUACIÓ VERS
L'EXTERIOR

OBSERVACIONS

AN

Descripció del que es troba just a la
vertical de la cel·la, a l'exterior (església,
cementiri, aire lliure ...), i del que es troba
a prop.
Igual que l'anterior, aquest camp permet
precisar totes les dades més amunt
exposades, especificant els detall s
accessoris com la forma i situació
específica de cada nínxol, els detall s de la
coberta, del banc, els detalls constructius,
d'acabat i de desgast o la possible
presencia de forats, claus, concavitats al
banc, elements decoratius o inscripcions.

3. Exposició i analisi de les dades
3. 1. Localització

qooqrófico

i ubicació

concreta

L'observació de les zones de Catalunya on es concentren aquesta
mena de construccions subterranies fa evident la relació de la densitat
de troballes amb la intensitat de la investigaciá. La zona que més en documenta, a més de ser obviarnent la més poblada, es correspon amb la
zona on s'ha promogut alguna iniciativa de recerca, sempre sota l'empenta donada per Maurice Broens. La major densitat es documenta a
Mataró i a tot el Maresrne, on l'activitat de María Ribas i, posteriorment,
de joaquim Aguila, en va posar més al descobert. Les altres arees que
presenten més densitat de troballes són Barcelona i el Valles, per on es
mogueren amb afany tant el mateix Maurice Broéns com l'equip de la
Delegació Provincial del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas, arribant, com a punt més llunya, fins a Rellinas. Tanmateix es fa difícil creure que a zones com el Baix Llobregat, amb gran densitat de població, no se n'hagin documentats més deis que consten a l'inventari, i
creiem que podem atribuir-ho a l'escassa activitat de recerca porrada a
terme en aquestes contrades.
Cada cop hern tingut constancia oral d'hipogeus, presumptivament
d'aquesta tipologia, en zones més inhospites (com els Pirineus). Ates
que aquesta mena de soterranis no s'han de relacionar forcosarnent arnb
nuclis urbans," podem suposar-los dispersos per tota la geografia catala510

na, sense poder establir amb certesa cap regionalització. La con' '1111':1 '11I
creiem que cal atribuir-la a les majors I ossllll
litats de descobriment i reutilització dels que es troben en a r ' 's ~lllll)
més alta densitat urbana i poblacional, i a la tasca puntual d ' r ' ' '1' ':1
desenvolupada en algunes d'aquestes zones.
dels que s'han descobert,

3.2. Mesures
Pel que fa als passadissos, en podem
per a l'alcada com per a l'amplada.

donar mitjanes váli I 's

I~II\I

L'amplada mitjana és d'uns 80,78 cm, oscillant poc, entr 70 'Ill I
un metre. Normalment és constant per a cada tram del passa lís, I 'I'()
pot variar bastant d'un tram a l'altre. No són freqüents les os illa 'IOl1S
d'amplada en un mateix mur, tret dels hipogeus més antics i el ' I iljOl'
factura. La porta de la cel·la acostuma a ser de la mateixa arnpla I~Iqu '
el tram final del passadís.
L'alcada mitjana és d'uns 171,5 cm, amb una variació
ntrc 2 1\1 I
1,20 m. L'alcada presenta més diferencies en un mate ix tram, sohr '101
arnb relació a les variacions del pendent, i pot ser que la p rta 1, 1:1
cel·la sigui un xic més baixa que el passadís. Sovint en els accessos i 's
cales es redueix notablement l'alcada, dificultant el pas. Aquest 's ]¡IVS
mesures defineixen un pas suficient per a un home lleugerament ajllpl\.
La longitud del passadís ja és més difícil de considerar a partir l'ul1:1
mitjana, ates que, a més de variar forca d'un hipogeu a l'altre, la mujorl«
d'hipogeus compostos no permeten parlar d'una longitud única, i el I'V
correzut
zlobal no és definidor de la longitud real del camí cap a ':1 In
b
b
cel·la. TO podern parlar aquí, dones, d'una uniformitat de rnesur 's; 11()
més podem constatar que la longitud del recorregut global oscil-la -nutels 2,3 m del més curt (Cal Fedri), fins als 45 m del més llarg (tot '1 '0111
plex de la casa número 17 de Mataró). Les mides més freqüents oscll-l '1\
entre els 15 m els més simples (arnb la qual cosa s'acompleix la mitjann
general de 14,873 m), ¡ els 30 m totals els compostos, sernpre an h un,1
gran variabilitat.
Pel que fa a la cel·la, hem pogut observar que les dimensions VI\
són forca constants, independentment
de la forma. La longitu I m: xhnu
oscil·la entorn d'una mitjana ele 2,3 m, tant per a celles quadrangulun

511

(amplada mitjana de 2,33 m) com per a les circulars (diametre mitja de
2,35 m), amb mínims de poc més d'un metre (Cal Fedri o casa número
17 de Mataró) i maxims de fins quasi 4 m (casa número 4 de Mataró), En
el cas de celles quadrangulars,
usualment l'amplada n'és superior a la
llargada (mitjana de 2 m). L'alcada mitjana no arriba als dos metres 0,76
m) en el punt més alt de la cel·la.
Aquestes mesures ens defineixen una unitat d'habitació prou petita.
Si li descomptem
d'espai útil l'ocupat per un banc, usualment corregut
al llarg de tota la paret, de més de mig metre d'alcada pel mateix d'amplada, ens queda un espai on es fa difícil evolucionar dempeus, i on no
es pot restar gaire estona, no solament per manca de comoditat sinó de
ventilació.
Sobre la profunditat tampoc no ens pot orientar gaire cap dada mitjana. Es troben cel·les des de 3,2 m de la superfície (Sant Crist de Cabrils)
fins a 13 m, profunditat considerable que dóna lloc a un fort pendent en
el passadís d'accés. A aquesta profunditat, les condicions de temperatura
i humitat ja es veuen notablement alterades. Creiem que no és massa factible que aquests soterranis tinguessin una excessiva relació amb la superfície, ans abans s'haurien de veure les condicions aqüíferes i geologíques deis indrets on els hipogeus penetren profundament a la terra.
En general, i sobretot pel que fa a la cel·la, s'aprecia una gran similitud en totes les dimensions. Aquesta aparent uniformitat ha pogut portar a engany, creient que respon a un model preestablert
per alguna
mena de culte, i que en la construcció d'aquests hipogeus sempre s'ha
cercat la utilització d'unes mesures constants, o molt similars. De fet, en
una construcció tan petita i relativament simple com aquesta, les mesures que observem són les mesures mínimes que dicta la lógica funcional. Diguem que és la forma més simple de fer un passadís per on passi
un home dret fins a una estanca on pugui seure-hi i restar-hi una curta
estona, amb la finalitat que sigui. De fet, este m definint un espai relativament petit, on més de dues persones ja s'hi troben incomodes.

3.3. Tipologia formal
En el passadís hem considerat les variables següents referents als
detalls que en defineixen la forma: la presencia d'escales d'accés, la
quantitat de nínxols i el nombre de girs.
512

Habitualment
tots tenen unes escales d'accés, tret l'uqu 'II~ ,111
quals s'accedeix a través d'un forat vertical (Casa de les Valls, <::1111\1111
reda o els hipogeus de Sant Roma de Sau). Tanmateix molt 's ti ' IVM 1'/01
cales són afegides com obra més moderna, en alguns casos p 'I'qllv 1'1'11
trada original no es correspon amb I'actual.' Per aixo no es 101 :d'II'III.l1
que l'entrada a través d'escales fos una constant constructiva
1':I<jIII'MI
hipogeus, ja que quasi bé mai no es troben graons al llarg I ,1 r 'VOI'I'I'
gut, i el pendent se supera arnb la inclinació del pis.

Per cada passadís es documenta una mitjana de 3,5 nínxols. 11(11)1111
ment es concentren en els angles de gir, a les cantonades, t l i q 1I' 1:11111
\1'
sovintegen a mig tramo Aquesta disposició ha fet pensar qu I (lIS '1' ,~'¡'111
praven per a situar-hi la il-luminació, a fi que algú que circul 's St'I1,~1'11111
autónoma es pogués desplacar en línia recta entre els punts l· 1111111
<i 111'
li indiquessin
els 110cs on hi havia un gir. Pero l'acura la 'l:d)OI':II'It,
d'aquests nínxols, alguns forca grans i profunds, permet suposar-hl :¡]~ 11111
altra funció. Alguns d'ells són molt ben treballats, fondos m ~s k: Illll-\1111'
tre, i amb la vora superior de volta, en forma d'arc de mig punt, o Ilv 11"11
si bé recta, amb cúspide central, que M. Ribas i 1. Balagu '1' r '1:ll'luIII'1I
arnb la llinda amb floró de les portes i finestres del Gotic f'i nal."

Una altra dada mitjana que es manté forca és el nornhr ' ck- gll','I, ,
per passadís, molts d'ells en angle recte, gairebé mai en -orhu, 1 111011
ben tallats Molts cops els girs no estan motivats per C~I p ':lI1VI 1'11lu
composició geologica, ni obeeixen a cap canvi de dirc ' .ió (PI:I ':1 11\,1
Fossar Xic, a Mataró), per la qual cosa es veu clara la intcncionulltut
ti -1
tracat trencat del passadís, potser per assegurar la total foscor dI' 1:11'ti 111
bra final, en evitar el pas rectilini de cap raíg de llum, o I 'P '1'1 '1111'111'1
punts des d'on poder iniciar posteriors passadissos.

Els elements de la cel·la que hem pres com a variabl 's lil ol()Mlqlll'
són: la forma de la planta, la forma del sostre, el tipus d han', '1 1I111I1
bre de nínxols i l'orientació.

S'observa un predomini
de les plantes de forrn 's :1I'1'lHlolllll!'M
(52,8%, circulars i ovalades),
seguides de les fOl"111's quudrtu Ii-II11111
00,5%, quadrades i rectangulars) i de les formes Il"unV:I1 '1< ( 1,\,1)1111,
tll
ferradura i semicírculars),
tal com expressa '1 >1':lIk 1, 1':111111l' 1 11 111
considerat cel·la el final d'un passadís (casa m'IIIIi'I'11¡ tll' ~lilllllll
cap ampliació ni modificació més que un 1111)(01111111111111111
1,
lupat com per a seure-hi.

El sostre és usualment cupuliforme (en un 74% del casos analitzats, tal com indica el grafíc 2), i pla amb els angles arrodonits en la resta de casos, amb un cas de sostre a doble vessant (Ca l'Armera). Per a
una construcció subterránia, la volta és la solució constructiva més senzilla i segura, per la qual cosa la factura arquitectónica
d'aque ts hipogeus se'ns evidencia forca simple. Per altra banda, no hi ha sostres totalment plans, sino cúpules molt baixes, fins al punt que la pan central
arriba a ser totalment plana, conservant la corba en el naixernent.
De les cel·les ben documentades
la majoria tenen un banc corregut,
continu i adossat al 11arg de tota la paret de la cel·la (67,6%, com mostra
el gráfíc 3), o bé no en tenen cap (26,5%). Només en algun cas excepcional el banc s'interromp (Can Xammar, a Mataró, en aquest cas per
deixar pas per a una altra porta) o consisteix en nínxols grans que fan
les funcions de banc (casa número 2 de Mataró).
El banc continu és un dels trets més característics d'aquestes construccions, deis més comuns a totes elles. La mida del banc, de més de
mig metre d'alcada i el mateix de profunditat, és idonía per a seure-hi,
sense que aixo exclogui la hipotesi de cap altre ús (com deixar-hi objectes pesants).
Pels hipogeus que a la cel·la tenen nínxols es compleix freqüentment
la mitjana de 3 nínxols per cel-la, usualment repartits entre les tres parets
disponibles. Les característiques formals i metriques són identiques a les
deis nínxols deis passadissos, que ja hem comentat, amb la particularitat
que mentre que al passadís s'acostumen a trobar a mitja alcada, a la cel·la
se'n poden trobar excavats a nivell del terra, a sota del banc, D'altra banda, un percentatge considerable de cel·les no tenen cap nínxol.
L'orientació cardinal ha estat una de les principals preocupacions
deis qui han cercat significats esoterics en la construcció d'aquests hipogeus. Pero el recompte de les orientacions de totes les cel·les publicades ens ofereix una notable diversitat, sense que hi hagí cap predomini ciar, més que el de les que s'orienten al sud-est (38,9%), tal com
es por observar en el grafic 4. D'baver-se seguit algun patró sagrat en
la construcció, la uniformitat en l'orientació hagués bagut de s r molt
més elevada.
Sobr la base de les similituds
creiem que es pot afirmar l'existencia
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formals deis hipogeus
d'un model constructiu

analitzats
comú, que

n'hagués inspirat la realització, amb bancs, nínxols, i formes, tra 'al i 111 '
sures similars. Tanmat ix no cal veure-hi un model canoníc irr '1 ulwl:1
ble, sinó una idea general desenvolupada
localment segons '1 'Oi1I' I
particular de cada indret,

3.4. Context exterior
La significació d'aquests hipogeus s'ha volgut cercar en la r '1:1'Iú
amb els edificis exteriors. Que en diuen els recomptes?
En tots els hipogeus estudiats l'entrada és poc assenyalada,
lis "1' '1:1,
en alguns casos fins i tot amagada, i en molts es desconeix I'entra bl ori
ginal, sovint a través d'un pou cegat, i substituida
freqüentrn '1 1 P -r
unes escales més modernes, habilitant el soterrani per a usos post 'riOl's,
No documentem el cas d'alguns hipogeus francesos que tenen l' " ll'éI1:1
destacada, fins i tot assenyalada per pedres o trenes."
Tal com s'expressa en el grafic 5, la majoria d'hípogeus tenen '1 S~'lI
inici en alguna estanca d'una casa particular, rural o urbana. Aqu 'si 'S,
potser, el més ciar indicador del carácter -domestic- d'aquestes consuuc:
cions. En alguns l'entrada s'ha vist afectada per una construc i6 p )sll'
rior, i apareix cegada o desconeguda.
S6c pocs els casos d'inici a 1':11(',
llíure, i cap d'ells és segur que no correspongui a una construc .ió ant '
rior, actualment destruida.
Els edificis religiosos on s'inicien hipogeus són també molt po 's,
només en el de Sants Just i Pastor l'entrada se situa dins un espai sagr:11
(la capella d'un convent).
S'ha donat sempre valor al que queda situat just sobre la vertí ·:tI Iv
la cel·la, pressuposant una intencionalitat en la direcció presa p '1 lra~':11
de l'hipogeu, considerant que condueix a un indret escollit, -jusr él sol:l
de ... ». Molts cops la cel·la no és just a sota de res, i només s'hi apropa,
La majoria de vegades la cel·la queda situada sota el jardí o pati l' 1:1
casa on s'origina, o bé sota el carrer o placa contigus a la aS'1 lIl'h:II\:1
d'on surt (vegeu percentatges en el grafic 6). En nornbrosos
"150S s ' si
tua sota l'indret d'algun cementiri, actual o antic, i també en basranis (':1
sos a prop o quasi bé a sota deis murs de l'església més propcra: l.:, r .,
ta s6n casos aillats on la correspondencia
o successi6 cronologlca (',
molt difícil de precisar.

Es documenten alguns casos de relació amb una font molt propera
d'aigua amb virtuts guaridores."

--~

HIPOGEU DE CAN ROS I CA L'ARMERA

.• N

Una idea proposada per Maurice Broéns i Maria Ribas" és que el
tracat inexplicable del passadís, sovint complicat sense necessitat aparent, podria estar en relació amb construccions de superfície, com és el
cas de Sants Just i Pastor, reproduint estructures arquitectoniques externes en el cas deis hipogeus més simples, o urbanístiques en el cas deis
més complexos.

BARCELONA
Detalls de la cel-la

forats

claus

•
3.5.

•
•

Detalls interns

Enfront de la vacuítat significativa d'aquestes estructures totalment
buides, els detalls del seu interior han esdevingut els testimonis més expressius de la seva funció.
EIs elements decoratius han esdevingut arguments per a sostenir la
significació religiosa d'aquestes construccions, sota la suposició que no
s'hagués esmercat temps ni treball a embellir una estanca d'ús quotidia
domestic o industrial. Es desconeix en la majoria deis casos si aquests
elements daten de l'epoca de construcció de l'hipogeu o si són afegitons
posteriors, producte d'altres usos del soterrani. El més freqüent són les
diferents formes adoptades per la vara superior de certs nínxols, que ja
hem comentat a l'apartat 3.3 (casos a Placa del Fossar Xic i a Can Xammar), essent la coberta més usual per als nínxols la semicircular voltada.
El cas més curiós és el de Can Fideuer, on al fans de la cel·la, enfront de
l'entrada, sobresurt del banc un abac amb una representació d'un cap
de marra insculpida en el fang.?

Revestiments

Només hem pogut documentar una inscripció, de la qual desconeixem la contemporaneltat amb la construcció. És situada sobre la porta
de la cella de Ca I'Arrnera, per la pan interior, adaptant-se a la forma superior de la porta, que és triangular, paral-lela al sastre a doble vessant.
És campo sta d'una paraula i un any. La paraula la varern poder llegir
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al fons

deis nínxols

Marques circulars
de desgast

Marca d'un
possibl
forat

Possible canalització

Les decoracions grafitades es redueixen a una serie de creus dibuixades sobre la vora superior deis nínxols, a la cúspide (Placa del Fossar
Xic, Can Xamrnar), i a una creu sobre un triangle dibuixada al mur de la
cel·la, entre dos nínxols (Can Arquer de Goscons). Les publicacions no
aporten detalls respecte al tipus o técnica d'incisió.

•

com M 1 (N?) (A?) (?) (?). .. Les quatre primeres lletre eren prou clares.
Les dues restants, sense cap seguretat, sembla que podrien ser una R i
una O. L'any és el 1791 o el 1794. La inscripció és escrita en Jletres gotiques acuradament incises sobre la paret de terra, segurament amb un
punxó. A causa del relleu de la paret, només era visible amb illuminació tangent, perque les lIetres no tenien gaire profunditat, i difícilment
es podia advertir si no se'n tenien referencíes."
A les parets de molts hipogeus,
a
claus, grans i de cap rodó, ben clavats i
ra, Casa Papiol). També se'n troben al
funció originaria de l'hipogeu, o bé amb
desconeguda.

l'alcada deis ulls, s'hi troben
sobresortint un xic (Ca I'Arrnesostre. La seva relació amb la
alguna utilització posterior, és

També s'adverteix, tant a la base d'alguns bancs com a la d'alguns
nínxols, una mena de concavitats circulars, d'uns 15-20 cm de diametre,
potser producte del desgast produrt en deixar-hí alguna mena d'objectes
pesants, o bé fetes intencionalment
per collocar-hi olles de fons convex
o pla i petit" (3 als nínxols i 14 al banc de Ca l'Armera, diverses als nínxols de Placa de Sant Miquel, 13 al banc de Casa Papiol).
Aquests dos darrers detalls només estan documentats
a la descripció de Casa Papiol i Placa de Sant Miquel, i nosaltres els vam observar
també a Ca I'Arrnera, on no apareixen descrits. Aixo ens fa pensar que
potser no han estat un detall prou valorat en la descripció dels hipogeus
publicats, i que una re cerca més acurada documentaria aquests dos detalls en molts més hipogeus.
En la descripció de l'hipogeu de Sant Crist, a Cabrils, es fa notar
l'existencia d'un conducte vertical del diarnetre del polze." A Ca l'Arrnera també varern poder observar tres forats similars, un al sostre, un a la
paret del fons de la cel·la, i un altre, oposat, al costat de la porta.
Les restes organíques i de cremacions hi són poc freqüents, si les
comparem amb les de les troballes del sud de Franca o d'Europa central. En documentem a Casa de les Valls, on en un angle del passadís retallat a mitja alcada es trobaren restes culinaries i de vidres cremades, i
cobertes per una capa de fango Per la netedat del terra de I'hipogeu cal
suposar que foren portades de fora, i es dipositaren aquí intencionadament. A Cal Fedri es va trobar, al racó nord-oest de la cella, dues piletes
de mili cremat i carbó de pi, també indubtablement
portats de fora. A
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Hostal de la Muntanya es dóna un cas curiós, perque s'hi 11'01 '11 IllllllH
foradets de la mida d'un dit, cadascun omplert amb un 1 iny )1 ti ' IlI'vH
sec, repartits pels nínxols i pel terra de l'hipogeu."
En els hipogeus catalans documentem
les incidenci 'S consi I'lIvl1 l'
típiques d'aquests soterranis a la resta d'Europa, pero sens 'un:1 'X{",
1
va freqüencia. Trobem goulots, estrenyements del passadís [uc ohllglll '11
al pas de genolls o gatejant, a Església de Sant Agustí i a Sants .JusI I PII,
tor (obstruir intencionalment
amb una massa de formigó); nous 1:lSiHI
dissos a penes esbossats" a Can Fideuer; sitges dins l'hipog 'LI, o '11r ,In
ció, tallant-lo, a Torre de Menola i Can Paxau; forats que omunlquc-n
verticalment o horitzontalment
un hipogeu amb un altr en IroJ¡ '111:1
Casa número 17 1 (amb casa número 15), Can Xammar 4 (arnb 1I11pou )
i Pou de Sant Anastasi 2 (amb una galeria inexplorada). Al l '1'1':11, 1'111
pogeu de la Carnisseria deis Canonges hi ha una fossa rectangulnr
1'1,20
m de fondaria. Al passadís de Ca l'Armera varern poder obs 'l'V~II',:d 1\'I'I'n
del segon tram, un bombament enllosat que feia pensar en alguna 111'11:1
de conducte d'aigua, i al centre de lacel-la, al terra, hi havia Ir<le 's d'I111
possible forat circular.

3,6. Arguments de datació
Algun cop s'ha intentat atribuir cronologicarnent
aqu sts hi¡ og 'liS :1
l'epoca romana. Els testimonis de relacions amb restes r0I11<111
's H()II
nombrosos i facils de trabar. Pero no es documenta cap rela .ió 1I1'\,('ln
de correspondencia,
sinó que en tots els casos la construcció
le l'hlpn
geu va tallar els estrats romans, obviarnent preexistents. A 111's, '11unn
zona amb tan alta densitat de poblament roma com són les '01l1:1l'qlll'll
investigades, és molt facil que sota de cada masía antiga es puuuln 11'11
bar restes d'una vil·la romana, o sota més d'una església restes l'un IVIII
pie paga, cosa la qual no relaciona per res aquests hipogeus arnh l' 'llIl
ca romana. A Can Xammar es travessen fonaments romans. A S:lnls .JIIHI
i Pastor es passa per sota d'una claveguera romana, que més '111;lv:1111
es va adaptar perque constituís part del passadís de Sants JUSL i J>:lsIIII',
Tenen precedents romans els jaciments d'Església Vella, de Ca l'AI'IlIVI'iI,
de Placa del Fossar Xic i de la casa número 4 de Mataró. En cJ 'I'Inltlvn,
l'atribu'ció cronologica d'aquests hipogeus a l'epoca romana pOI <¡lI\'d:11
descartada. '8
Habitualment
trobava l'entrada

la datació ha vingut donada per la de l' cJil'i'1 011 l'
de l'hipogeu. Pero considerant
la dificultar
le d:II:11
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amb precisió aquest edifici (até s l'ample marge cronologíc de la con strucció, l'ocupació i la remodelació de la majoria d'ells), i la de demostrar la conternporaneuat
de la construcció de l'edífici i la de l'hipogeu,
aquesta datació té poca fiabilitat.
EIs elernents de datació esmentats defineixen un marge cronologíc
compres entre els segles "A'Vi XVIlI. En diversos casos els hipogeus pass en
sota cementiris de tradició altomedieval (segle IX, com a Casa deis Canonges, Església Vella o Placa del Fossar Xic). L'única datació estratigrafíca precisa la tenim a Casa Papiol, cegat per enderrocs que contenen
cerámica deis segles XVII i XVIII.

4. Inventari
El nombre d'hipogeus catalans publicats és ínfim pel que fa al nombre dels que es coneixen. Nosaltres n'hem recollit un total de trenta publicats amb detall, i n'hem visitat alguns dels que encara es conserven
en condicions. Tanmateix la majoria actualment són esfondrats, desapareguts, o bé no han estat mai visitables, i alguns s'han descrit per referencíes externes i similitud amb d'altres,
La revista Chthonia ha estat l'única que s'ha ocupat monográficament d'aquestes construccions subterraníes, tot i que en alguns resums
d'excavacions s'hi ha fet notar la seva presencia, quan se n'ha pogut advertir algun.'? En aquesta revista s'han publicat detalladament un total de
29 jaciments, i s'hi ha fet també menció de 41 més, als quals nosaltres
afegim els que certes recerques orals no confírrnades ens han aportar.

Publicats amb detall a
(Els números entre
comptats per jaciment):

paréntesis

Ca l'Arrnera/Can Ros
(c/Concepció Arenal)
Cal M co (cld'En Uyal)
Cal Fedri
Cal Moliner
Can Paxau
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Chthonia
indiquen

el nombre

d'hipogeus

Barcelona
Badalona
Sant Roma de Sau
Sant Roma de Sau
Badalona

Can Ribas
Montgat
Can Ragasol
Rie!ls del I'a i
Can Albareda (2)
Sant Feliu d ' t.lobr«
Can Xammar (5)
Mataró
Can Fideuer (Placa Major) (5)
Vilanova i la J '111"(1
Can Arquer de Goscons (2)
Arenys de MUI 1
Can Sant Roma
Tiana
Carnisseria dels Canonges (c/Pietat)
Barcelona
Casa núm. 13 (Baixada de Sant Simó)
Mataró
Casa de les Valls
Sant Climenl le Llol
Casa núm. 15 (Baixada de Sant Simó)
Mataró
Casa núm. 17 (Baixada de Sant Simó) (3)Mataró
Casa nÚ111.4 (Placa de Sant Salvador) (2) Mataró
Casa nú111.2 (Baixada de Sant Simó)
Mataró
Casa deis Canonges
Terrassa
Casa Papiol (c/Major, 30) (2)
Vilanova i la "lll"LÍ
Església de Sant Agustí
Barcelona
Església Vella (3)
Rellinas
Església de Sants just i Pastor (3)
Barcelona
Hostal de la Muntanya (Placa Major)
Sabade!l
Placa de Sant Miquel (2)
Barcelona
Placa del Fossar Xic (3)
Mataró
Pou de Sant Anastasi (c/d 'En Uyal) (2)
Badalona
Sant crist (2)
Cabrils
Torre de Menola
Pineda

Esmentats a

.11

1'\'f~,11

Chthonia

M. Ribas i Ll. Balaguer fan referencia a la profusió d'hip g 'LIS 1111l!ltI
cellulars, i a la !larga llista d'hipogeus assenyalats per algu n ind ki 1 <¡ 111'
queden per explorar, pero no la detallen." M. Ribas especifica .n UIl PI),
terior article que, concretament a Mataró, es coneix l'existen .ia l· 2,i 1I1
pogeus (no tots explorats ni explorables)
dins el nucli urba :1111\(', 1 dI'
vint més als voltants de la ciutat," incloent entre ells tots cls 1 ul>llvill,
amb detall, i un altre descobert a la vil·la romana de Ton Llau 1 -r,

Recollits oralment,

no publicats

Exclusivament
de forma casual, hem anat recollint nous Il1dl '1
orals que ens situen hipogeus a diversos !Iocs de Barcel na ( ::111 M,IIII

Coll, Santa Coloma de Gramenet, o al Convent deis Angels, descoberts
arran de les recents obres, que els han fet desapareixer), a Collbató (un
dins el mateix poble, visitable, i un altre possible sota l'església), a Salas
de Pallars (Pallars jussa, sota la placa del M rcat), a l'església d'Arties i a
Can Diviu, a Sant Antoni de Vilamajor (rnai investigats ni confirmats).

temps per metodes naturals. En un dels visitats per nosaltres, i '11 (\':1111'\',
publicats, encara hi són ben manifestes les marques de recipi nts.
La complexitat de les estances i del recorregut es podria '1 t 'IHII'\'
bé per una necessitat de diferenciació deis productes dipositats, h', P '1'
una millor distribució de l'espaí, o bé per la relació capacitat- onsum dI'
la persona o casa que els posseia.

5. Conclusions
Si bé en pocs aspectes morfologics difereixen aquests hipogeus els
uns deis altres, per bé que segueixen una forma que podem creure preestablerta, no succeeix el mateix amb les característiques propies i els
elements que trobem al seu interior, vinculats a la seva estructura (claus,
bancs, inscripcions, etc.). Aquests, tot i no servir per a establir unes
perspectives clares de l'ús que aquestes estructures podrien tenir, sí que
ens permeten observar que aquest ús podria ser diferent segons el lloc
on es trobés l'hipogeu, i fins i tot es podria establir una duplicitat d'usos.
Malgrat la migradesa de les restes, de la ma de la historia oral podem plantejar les primeres hipótesis d'ús d'aquests elements arquitectonics. En aquest sentit, descartem, seguint aquestes fonts orals, un ús de
carácter misteric, cultual o fins i tot funerario
Aquesta hipotesi d'ús ens porta a pensar en una utilitat de carácter
dornestíc, on aquestes estructures serien receptacles per encabir aliments i
altres materials peribles, en especial productes carnics a l'engros o peces escorxades en una primera fase, o bé productes piscícoles, emmagatzemats
en certa quantitat i certes condicions especials. La morfologia de molts d'ells
seria totalment raonada: el zig-zag evitaria la llum i el corrent d'aire directe,
preservant unes condicions ambientals ideals. Igualment la llargada vindria
definida pel sentit d'evitar els dos elements damunt esmentats.
Aquest mateix ús podria explicar el fet que no solament els trobem
en masies i cases urbanes (de fet són els més petits), sinó també en convents, canongies i altres edificis religiosos que allotjaven una comunitat
amb un cert nombre de persones. Igualment, encara que com un exempIe molt puntual, mai extrapolable, tenim que un d'ells era situat a la
Carnisseria deis Canonges de la Catedral de Barcelona."
L'ús posterior de molts d'ells, i la qual cosa ha permes la seva conservació, ha estat el de fresquera o rebost de queviures conservables un cert
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Malgrat la nostra hipotesi, ara com ara molt preliminar, no p d '111 1"
cartar que en epoques anteriors no tinguessin un ús cultual o mist ri " s '1\1
blant a altres exemples que es troben per l'oest de Franca i a Al 111:111yn,
La manca d'un estudi més aprofundit, tant de camp com d'arxiu ( '1.
documents de les famílies propietaries, entre d'altres), com la 111h"' 1:1
perdua de moltes de les estructures documentades per destru ' i >, I 1:1
perdua de la perspectiva oral pel que fa a la seva utilitat i ubica 'i >, 1':111
que presentem amb un carácter molt preliminar les conclusions 1)) ••
amunt exposades.

Notes
1. Agraim l'atenció personal dispensada pel Sr. Magí Travess 't Ouv
raltó i pel Sr. Maria Ribas Bertran per a la preparació d'aquesta .omunl
cació, com també els seus encertats suggeriments i opinions.
2. La revista Chthonia va néixer amb carácter semestral l'any 1<»,1,
amb edició de Herder i com a organ del C.I.R.A. (Centre Internatiot :11 dv
Recherches Anhistoriques). Va tenir una dura da de vuit números, f'ins ,1
1966. La vinculació del seu rnáxim promotor, Maurice Broénx, :111\11
Franca, sobretot amb un investigador gal especialment
inter .ssat '1\
aquests temes, el clergue Pierre NoJlent, va permetre una curiosa coo: '
ració hispano-francesa, de carácter privat pel que fa a les pubJi 'a 'iol1s,
3. Tret deis esforcos deIs qui s'hi han dedicat incansable m '1 t, r'
collint referencies de nombrosos hipogeus. Hem tingut coneix m 'ni Ivl
treball d'alguns d'eJls per mitja del Museu de Badalona, pero no hi 11 '11\
pogut contactar, per malauranca de la nostra comunicació.
4. GADY, S., «Les souterrains médievaux du Lirnousine-,
rnents de l'arcbeotogie francaise, núm. 19, 1989.

'1

f)o '11

S2

5. EIs articles que la revista Chthonia va dedicar monograficament
als hipogeus
catalans són els següents:
RIBAS, M., BALAGUER, 1.
(963): "Los hipogeos anhistóricos en Cataluña (I}" a Cbtbonia, núm. 1;
RIBAS, M, DEL CASTILLO, A., RIU, M. (964): "Dos nuevos hipogeos en
Villanueva y Geltrú (prov. Barcelona)-. Per a recomanacions generals sobre el treball en aquest camp hi ha un article de BROENS, M. (963):
-Norrnes pour la recherche, l'observation et la description des ensembles
archéologiques de caractere anhistorique-, a Cbtbonia, núm. 1.
Cal citar altres articles de caire generíc que exemplifiquen
el camí
que la investigació ha seguit fins ara, i les conclusions a les quals s'ha
arribat: NOLLENT, P. (1963} -L'objectivité des témoignages dans l'archéologie souterraine-, a Cbtbonia, núm. 1; editorial de Cbthoriia, núm. 3
(964): "Les Texerants pseudo-Cathares
et leurs hypogées-, BROENS, M.
(1965): "Le paganisme médiéval en Germanie danubienne,
d'apres ses
catacombes -erdstalle, heiden-locher,
etc.- et les écrits qui s'y rapportent-, a Chthonia, núm. 5-6.

6. Cas de l'esglésía vella de Rellinas, a RIBAS, BALAGUER, op. cit.,

13. RIBAS, BALAGUER, op. cit., p. 60, assenyalen nornés I'any, Ilv
gint-lo com 1791, i no esmenten la paraula. Consideren que aqu '1'11:1
data no té res a veure arnb la cronologia de construcció de l'hip 19 'Ut 1
que devia ser la data en que l'hipogeu fou redescobert,
despr 's l'un
temps d'abandó
14. RIBAS, BALAGUER, op. cit., p. 66, i DEL CASTILLO, RIU, 01 . ('11,
p.65.
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