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L’objectiu d’aquest article és establir
la seqüència d’ocupació humana en
el sector en què, entre els segles XIII
i XIX, es va situar el convent de
Predicadors de Santa Caterina de
Barcelona. En funció de les noves
dades que ha aportat l’arqueologia,
es duu a terme una revisió del discurs
historiogràfic existent, així com una
nova lectura dels documents que parlen de la zona estudiada. La seqüència
es pot resumir en set fases bàsiques:
ocupació del bronze inicial; centre productor ceràmic de l’època altimperial
romana; necropolis tardoromana; ocupació altmedieval; primeres fases
d’urbanització medieval; el convent
de Predicadors de Santa Caterina i,
finalment, el mercat d’Isabel II, més
conegut com de Santa Caterina.

El presente artículo tiene como objetivo establecer la secuencia de ocupación humana en el sector en el que,
entre los siglos XIII y XIX, se situó el
convento de Predicadores de Santa
Catalina de Barcelona. En función de
los nuevos datos aportados por la
arqueología, se realiza una revisión del
discurso historiográfico existente, así
como una nueva lectura de los documentos que tratan de la zona estudiada. La secuencia se puede resumir en
siete fases básicas: ocupación del
bronce inicial; centro productor cerámico de la época altoimperial romana;
necrópolis tardorromana; ocupación
altomedieval; primeras fases de urbanización medieval; el convento de
Predicadores de Santa Catalina y,
finalmente, el mercado de Isabel II,
más conocido como de Santa Catalina.

Cet article a pour objectif d’établir la
séquence d’occupation humaine du
secteur, dans lequel a été situé le
couvent de Prêcheurs de Sainte
Catherine de Barcelone entre les
XIIIe et XIXe siècles. Les nouvelles
données apportées par l’archéologie
apportent une révision du discours
historiographique ainsi qu’une nouvelle lecture des documents traitant
de la zone étudiée. La séquence peut
se résumer en sept phases fondamentales: occupation du début du
Bronze; Centre de production de
céramique à l’époque du HautEmpire romain; Nécropole romaine
tardive; Occupation au haut MoyenAge; Premières phases d’urbanisation médiévale; le couvent de
Prêcheurs de Sainte Catherine et
finalement le marché d’Isabelle II,
plus connu sous le nom de Sainte
Catherine.
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Introducció
Qualsevol intervenció arqueològica té com a objectius indestriables identificar, recuperar i documentar les dades de tota mena
que conté el jaciment on s’actua, interpretant quina ha estat la
seva evolució en el temps i en l’espai i, finalment contextualitzant
els resultats en relació a conjunts més amplis que hi tinguin relació. El principal objectiu, però, s’ha de fixar en l’aportació que
qualsevol de les dades extretes, o millor el seu conjunt, pugui fer
per tal de millorar el coneixement històric de l’indret. Dit d’una
altra manera, si no hi ha aportacions a la història del lloc on es
desenvolupa la intervenció, els resultats poden titllar-se, com a
mínim, d’incomplets. Quan una intervenció és en un jaciment
viu amb un desenvolupament mil·lenari, com és el cas de
Barcelona, el seu objectiu bàsic és intentar aportar aquelles dades
amb contingut històric que ajudin a entendre el com, el quan i el
perquè de les característiques de l’indret on s’actua, sempre relacionant-ho amb el conjunt urbà on es desenvolupa i el seu context cultural. Tot això, però, s’ha de dur a terme fent possible el
treball de recerca conjuntament amb el de renovació i activitat
que li és intrínsec com a ciutat històrica viva. Molts cops aquests
objectius, sobretot si són d’un abast modest, es veuen mediatitzats
per múltiples condicionants aliens a la disciplina arqueològica.
Els resultats que se n’extreuen són poc expressius i poden necessitar d’altres intervencions properes que complementin i ajudin
a entendre el desenvolupament del conjunt urbà. Altres intervencions són de més gran abast, i per les seves característiques
estratigràfiques, dotació de recursos i extensió, contribueixen a
aportar dades d’interès notable a la història de la ciutat i de
retruc als processos històrics i urbans de més ampli abast.
Aquest article presenta una part dels resultats de l’execució del
Projecte d’Intervenció Arqueològica1 que el Museu d’Història
de la Ciutat ha anat desenvolupant en diferents fases des de
1997, en el solar que ocupava l’antic Mercat de Santa Caterina,2
(Figura 1) assolint una superfície d’uns 7000 m2, als quals se li
haurien d’afegir les informacions d’altres excavacions realitzades als encontorns del solar del mercat.3 El plantejament de la
intervenció ha comportat l’estudi complet de les restes arqueològiques que contenia el seu subsòl així com la documentació i
exhauriment de la seva estratigrafia. A la vista dels resultats de

la recerca i de les necessitats urbanes del barri, per decisió de la
Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de
Catalunya, es procedí al desmuntatge i l’estudi aprofundit de
bona part de les estructures arqueològiques aparegudes, mentre que es conservà un sector per a finalitats museístiques.4
Pel que fa a la metodologia emprada, cal assenyalar que l’excavació ha estat realitzada en extensió seguint el mètode de registre estratigràfic proposat per Edward C. Harris, la qual cosa ha
permès una visió àmplia dels conjunts edilicis i ha fet possible
extreure’n un volum importantíssim de dades sobre l’ocupació
humana de l’indret, tot ampliant el coneixement històric del
solar i procurant noves eines per a la interpretació d’aquest sector de la ciutat. Així, el text fa una incidència especial en aquells
aspectes que permeten aprofundir en el coneixement del desenvolupament urbà del sector, format per ocupacions diverses
de l’espai, o fases, que corresponen a diferents episodis de la
història de Barcelona. Així, en la intervenció del solar de Santa
Caterina s’han distingit fins a set fases:
· Fase I. Ocupació Prehistòrica.
· Fase II. Terrisseria romana.
· Fase III. Necròpolis tardoantiga.
· Fase IV. Ocupació des d’època andalusina a l’època comtal.
· Fase V. Urbanització d’època medieval.
· Fase VI. El gran convent dominic.
· Fase VII. El mercat d’Isabel II o de Santa Caterina.
La tasca ha estat prou complexa ja que, a les dificultats particulars de l’estratigrafia de la zona, molts cops difícil de relacionar
amb les estructures exhumades, s’hi afegeix el fet del seu mal
estat de conservació, ja que s’han vist afectades tant per la pròpia evolució física del convent com per les accions antròpiques
posteriors, d’enderroc, rebaix del solar i noves construccions.
A partir de les diferents etapes documentades i de les seves
característiques, així com de les dades d’altres disciplines complementàries, s’aporten nous elements, o bé permeten avançar
en el coneixement de la zona, o bé aporten dades més generals
per a la història de la ciutat. Així, les novetats que aporta la
intervenció arqueològica de Santa Caterina, permeten fer les
següents proposicions que seran argumentades més endavant.

* Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona. fpuigv@mail.bcn.es
1. Projecte del Servei d’Arqueologia del Museu d’Història de la Ciutat, amb l’autorització del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el finançament de l’Institut
Municipal de Mercats de Barcelona i Foment de Ciutat Vella, S.A.
2. La intervenció arqueològica ha estat motivada per la reforma integral del mercat segons el projecte arquitectònic d’EMBT Associats (E. Miralles i B. Tagliabue) i ha estat duta a
terme per l’empresa SAPIC i CODEX Arqueologia i Patrimoni S.C.C.L. La direcció tècnica ha estat de Josefa Huertas Arroyo i Jordi Aguelo i Mas. Cal assenyalar l’existència d’un
estudi bibliogràfic i documental sobre el convent i el mercat de Santa Caterina (CABALLÉ, GONZÁLEZ 1998), i informes on s’exposen els resultats de les diferents fases d’intervenció arqueològica (HUERTAS, MORER, 1999; AGUELO, ARTIGUES, HUERTAS, 2000; AGUELO, HUERTAS, 2004). El solar està delimitat per l’avinguda Francesc Cambó i els
carrers Freixures, Colomines, i Giralt el Pellisser.
3. Entre les quals volem destacar les realitzades a l’avinguda de Francesc Cambó entre 1984 i 1986, així com, més recentment, i contemporàniament a la intervenció al solar del mercat, les realitzades a l’ampliació de l’avinguda de Francesc Cambó o als carrers Giralt el Pellicer, Colomines, Freixures i plaça de Santa Caterina.
4. Dins d’aquesta zona preservada es conserven les restes de la capçalera i els tres primers trams de l’església del convent, així com gran part de les construccions funeràries d’època romana localitzades en el curs de l’excavació.
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Figura 1
Situació del solar del mercat de Santa Caterina respecte la trama urbana actual.
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1. A la Fase I del jaciment, el relleu de la zona presenta unes
característiques força diferents en relació al d’èpoques posteriors. El coneixement arqueològic del sector sembla indicar que
aquest era més accidentat que l’actual.
2. La primera ocupació d’època romana, corresponent a la fase
II, és una instal·lació industrial interpretada com a centre productor terrissaire que funciona en els primers moments de la
ciutat i té una vida molt curta.
3. La parcel·lació originada en el moment de la fundació de la
colònia romana, que sembla orientada d’una manera diferent a
la que se suposava fins ara, es mantindrà com a mínim fins al
segle XI, ja a la Fase V, tot i tenir present que entre el segle I i
el IV dC, és a dir entre les Fases II i III, hi haurà una important
alteració i creixement de la cota de circulació, potser amb la
voluntat de cercar una major uniformitat del terreny.
4. L’àrea de necròpolis coneguda a llevant de la ciutat de
Barcino, que en el cas de Santa Caterina correspon a la Fase III,
sembla localitzar-se únicament en parcel·les molt concretes i
ben delimitades.
5. La necròpolis de Santa Caterina presenta un caràcter singular, respecte a d’altres conegudes de la mateixa ciutat, amb una
jerarquització i monumentalització de part de les tombes.
6. Dins de la necròpolis de la Fase III, es constata l’existència d’una
edificació de majors dimensions que la resta d’edificis funeraris.
Aquesta edificació creiem que s’ha d’entendre com una aula paleocristiana. En relació amb aquesta, cal recordar que ens trobem
molt propers al lloc on segons la tradició fou martiritzat Cugat.
7. Entre els segles VIII i X, període corresponent a la Fase IV,
s’observa un canvi físic en el sector, amb la possible aparició dels
cultius d’horta com a sistema d’explotació agrícola.
8. Cap al segle XI, s’hi edificarà un cenobi que creiem poder
identificar amb el de Sant Salvador que apareix en diferents
documents medievals. Possiblement abandonat, com edifici
religiós, a principis del segle XII, arran de les incursions dels
Almoràvits.
9. A tocar del convent esmentat, del qual desconeixem el seu ús
en aquest moment, es constaten els primers indicis d’urbanització del solar, datable a finals del segle XII i inicis del segle XIII,
quan es començarà a alterar l’antiga parcel·lació, fruit possiblement d’un replantejament de l’organització de la propietat.
10. Contradient allò que diu la historiografia, els Predicadors
(popularment coneguts com a dominics), l’any 1223, no reben
una capella sinó el cenobi esmentat el qual adapten, amplien i
advoquen a Santa Caterina de Alexandria.
11. Sembla que es pot afirmar que el solar inicial dels predicadors es va ampliar ràpidament gràcies a una política d’adquisició de terrenys i propietats limítrofs que va conformar, ja al
segle XIII, el gran solar que, tot condicionant el desenvolupament urbanístic del barri, arribarà fins al segle XIX.
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12. A mitjans del segle XIII, s’edificarà en aquests terrenys un
nou convent, el qual comportarà la desaparició de la
parcel·lació i urbanització precedent, així com del conjunt edilici del segle XI, i de les seves reformes.
13. Aquest nou convent és fruit d’un projecte molt ben planificat, de grans dimensions i molt bona execució, en el procés de
definició i posterior construcció del qual sembla tenir un paper
principal la figura de Ramon de Penyafort, tot aprofitant la seva
preeminència entre les classes dirigents de l’època.
14. Els resultats de la intervenció fan replantejar les tesis de la
Història de l’Art referents al paper de Santa Caterina com a edifici introductor de l’arquitectura gòtica meridional a Catalunya,
ja que l’església del segle XIII localitzada no correspon a aquella que va servir d’argument per sustentar-ne la hipòtesi.
15. El convent no manté l’estructura intacta al llarg dels anys
sinó que és objecte de diverses reformes, fins al segle XIX, fruit
dels diferents esdeveniments històrics i de les necessitats de la
comunitat monàstica.
Som conscients d’oferir plantejaments amb aspectes novedosos,
i que en algun cas caldrà que siguin comprovats o poden generar certa polèmica. Creiem, però, necessari aportar aquestes
noves dades i hipòtesis que poden ajudar a aclarir alguns processos urbans que han anat configurant la zona, i que bibliogràficament resten foscos, inèdits o amb plantejaments acientífics. La intensitat del discurs recau sobretot en aquells moments
més significatius o foscos, mentre que aquells més clars o ja
coneguts són simplement esmentats o exposats ja que poden ser
consultats en la bibliografia existent5.
Marc històric i urbanístic
El conjunt de Santa Caterina s’inscriu dins un sector de gran
interès històric que es troba al nord del nucli romà de la ciutat,
fora del seu recinte defensiu, però alhora molt proper, ja que
s’hi situa a poc més de 150 m.
Cal recordar que Barcelona sorgeix a partir de la fundació per
part d’August (15-5 aC) de la Colonia Iulia Augusta Fauentia
Paterna Barcino. Es localitza a tocar del mar, en una petita elevació que emergeix d’una plana solcada per rieres de curs estacional, dues de les quals delimiten pel NE i SO el casc urbà. Aquesta
petita ciutat emmurallada sembla tenir, en els seus primers segles
de vida, un creixement suburbial prou important en el sector
situat a llevant, entre el ramal de la Via Augusta que hi mena i la
travessa, i el mar. A partir d’un moment indeterminat, possiblement el segle IV dC,6 la ciutat es refortifica, el suburbium s’abandona i al seu lloc hi apareixen espais destinats a cementiri, sense
poder precisar a hores d’ara si aquestes necròpolis tenen relació
amb edificacions de caire religiós, com és usual a d’altres ciutats.
Després d’una etapa en què, gràcies a les seves característiques

5. Un resum de la bibliografia més representativa sobre el convent de Santa Caterina de Barcelona, es pot sintetitzar en les obres de Francisco Diago (1599), Adriano Casademunt
(1886), Cayetano Barraquer (1906 i 1915-1917), Joan Bassegoda (1972), Rosa Maria Andrés (1987), Ernest Ortoll (1996), Martina Frauer (1999) sense oblidar el Lumen Domus o annals
del convent de Santa Caterina, manuscrit que es redactà entre els anys 1603 i 1743, per part de Francesc Camprubí, primer, i conservat a la Universitat de Barcelona. En aquesta bibliografia cal afegir nombroses aportacions realitzades en el marc de la publicació de documentació diversa del convent, així com els estudis recollits en diferents revistes i congressos,
o en diferents obres de síntesis sobre el gòtic, l’Orde de Predicadors, la ciutat de Barcelona..., i més recentment, la bibliografia que han generat les diferents fases d’intervenció
arqueològica (Aguelo; Huertas, en premsa, a, b i c. AGUELO; HUERTAS; PUIG, 2002, 2003 i en premsa).
6. Per més informació sobre el tema de les muralles consultar PUIG, 1990 i a nivell general de les fortificacions de la ciutat DD.AA., 2004.
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Figura 2
Planta del convent al segle XIX segons C. Barraquer (1906)

poliorcètiques, és escollida com a sede regia per la monarquia visigòtica, la ciutat és conquerida per tropes andalusines. La nova
conquesta de la ciutat per part de tropes cristianes comandades
per Lluís el Pietós la converteix en la seu del comtat de
Barcelona. Aquesta continua reclosa dins de les muralles tardoromanes i conté en el seu interior, apart dels casals i habitatges
que configuren el seu teixit urbà, els edificis principals de la ciutat, de caire polític, administratiu, religiós... tot aprofitant un
urbanisme basat en el romà, amb modificacions i adaptacions.
No serà fins a finals del segle X i inicis del XI que la ciutat torna
a desbordar els límits del seu pomerium. En el suburbi, i seguint
els eixos viaris, sorgeixen diversos nuclis de cases o ravals de creixement espontani (burgs de la Bòria, de les Arenes, dels Arcs, del
Pi...), que són complementats per d’altres que planifiquen l’ocupació del sòl (vilanoves de Sant Pere, dels Còdols, de Mar...).
Entre el burg de la Bòria i la vilanova de Sant Pere hi trobem el
sector urbà que aquí presentem, el que podríem anomenar barri
de Santa Caterina,7 que ha jugat un paper molt principal en diferents capítols de la vida de Barcelona. És de consuetud que

aquest sector de la ciutat neix a partir de l’edat mitjana com a
raval que es desenvolupa a partir del vial principal de la ciutat.
L’arribada dels frares predicadors a finals del primer quart de
segle XIII i la fundació del seu convent, anomenat de Santa
Caterina, ve a omplir el buit d’edificacions entre les cases del sector proper a la via i la vilanova o barri sorgit al SO del Monestir
de Sant Pere de les Puel·les. La importància històrica dels dominics explica que aquest sector urbà fos plenament ocupat per
construccions ja des del segle XIII, sent els terrenys del seu convent, un dels principals solars de tota la ciutat. Després de diverses etapes de la vida conventual, que recull la historiografia, les
revoltes i canvis polítics de la primera meitat del segle XIX i dins
del procés de la Desamortització de Mendizábal (1835), van portar a
l’exclaustració dels frares de Sant Domènec que foren privats de
les seves possessions (Figura 2). Dos anys després, el convent fou
enderrocat i el seu solar passà en bona part a mans públiques.
L’Ajuntament el destinà a plaça pública i després hi edificà el
mercat anomenat d’Isabel II i també de Santa Caterina, la renovació del qual ha permès la recerca arqueològica8 (Figura 3).

SANTA CATERINA
DE BARCELONA:
ASSAIG D’OCUPACIÓ
I EVOLUCIÓ

JORDI AGUELO I MAS
JOSEFA HUERTAS ARROYO
FERRAN PUIG I VERDAGUER

quarhis

17

Figura 3
Planta general del resultat de la intervenció arqueològica del solar del mercat
de Santa Caterina (2000). (Dibuix: Judit Vico-MHCB)

Proposta de desenvolupament de l’ocupació humana
i urbanització del Barri de Santa Caterina
FASE I: OCUPACIÓ PREHISTÒRICA
a) Les restes
La primera acció antròpica que documentem al solar la podem
situar dins d’un context de la fase del Bronze Inicial, en un
moment epicampaniforme, que podem datar entre el 1800 i el
1500 aC. Correspon a una ocupació a l’aire lliure de difícil con-

textualització i definició per les característiques de la troballa. Si
bé quantitativament les restes conservades són d’escassa entitat,
el seu relatiu bon estat de conservació aporta dades prou significatives sobre el desenvolupament d’aquest sector ja en època
prehistòrica. El conjunt recuperat correspon a tres retalls excavats al terreny natural. El primer, de forma hemisfèrica, a mode
de sitja, fou utilitzat com a lloc d’enterrament estant ocupada
per una inhumació primària doble, amb una deposició dels
individus en posició fetal i sense cap mena d’aixovar. Els estudis

7. És difícil establir els límis històrics de la zona ja que són canviants segons les èpoques. Des d’un punt de vista de l’estudi que presentem anomenarem Barri de Santa Caterina a
l’espai urbà situat entre el sector septentrional de la muralla romana i el carrer de Fonollar, i des de la via romana (actuals carrers de la Bòria, plaça de la Llana, Corders i Carders)
i el carrer de Sant Pere més Baix.
8. Per a una ampliació del coneixement sobre el procés històric de Santa Caterina, veure la nota 3. Pel que fa al procés d’urbanització d’aquest sector durant els primers segles medievals, els treballs de referència són els diferents estudis a càrrec de Philip Banks (2003).
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Figura 4
Fase I. Ocupació prehistòrica. Planta i seccions de l’enterrament prehistòric.
(Dibuix: Judit Vico-MHCB)
Figura 5
Fase I. Ocupació prehistòrica. Vas del Grup del Nord-est, recuperat a l’excavació.
(Foto: Josefa Huertas-MHCB)

SANTA CATERINA
DE BARCELONA:
ASSAIG D’OCUPACIÓ
I EVOLUCIÓ

JORDI AGUELO I MAS
JOSEFA HUERTAS ARROYO
FERRAN PUIG I VERDAGUER

antropològics preliminars d’aquesta inhumació, a l’espera dels
resultats definitius, permeten identificar una dona adulta i un
nen (Figura 4).
Els altres retalls, situats a uns 30 metres a l’est de l’anterior,
corresponen a dues altres sitges o fosses de petites dimensions.
Una d’elles va permetre la recuperació d’un important conjunt
de ceràmiques d’aquesta època, pertanyent a l’anomenat Grup
del Nord-est (Maya, Petit, 1986; Maya, 1992) (Figura 5). L’altra,
contenia l’esquelet d’un ovicàprid jove en connexió anatòmica,
fet que evidencia que no serví com a aliment. Aquestes dades
fan pensar en un conjunt amb contingut ritual, encara que caldrà aprofundir en aquesta qüestió quan estiguin elaborats els
estudis especialitzats.
b) El relleu de la zona a la prehistòria
Les restes es van recuperar a una cota de profunditat situada al
voltant dels 3 metres sobre el nivell del mar,9 cosa que ens permet reflexionar sobre el canvi de la topografia actual respecte a
la del moment prehistòric.10 En aquell moment, i tenint en consideració les dades extretes de l’excavació del mercat, així com
d’altres cotes d’assentaments prehistòrics recuperades en excavacions realitzades al seu voltant, concretament en la zona de
Jaume Giralt-Pou de la Figuera-Carders i plaça Allada-Vermell,11
podem afirmar que la zona estaria formada per petites elevacions i depressions que marcarien un paisatge de suaus pendents en direcció al mar. Aquests serien travessats per cursos
d’aigua permanents o estacionals que anirien a desguassar al
mar, situat, presumiblement, al voltant de l’actual basílica de
Santa Maria del Mar on es localitza una duna fòssil que podria
delimitar la plataforma quaternària litoral.12
FASE II: TERRISSERIA ROMANA
a) Un centre productor de ceràmica
Després de segles d’abandó, durant el qual cap mena de restes
ens indica un aprofitament de l’espai, es documenta un nou
model d’establiment humà que es pot situar ja en un context
romà. Les restes localitzades corresponen a les estructures d’un
centre productor de ceràmica, que ja va ser intuït a les excavacions dutes a terme a l’Avinguda de Francesc Cambó entre els
anys 1984 i 1986 (DD.AA.,1993). Les estructures localitzades al
solar del mercat són prou extenses, però d’escassa entitat i en
les zones on s’han pogut estudiar corresponen a una intenció
edilícia més de caire pràctic i funcional, que no pas a un disseny
de projecte arquitectònic (Figura 6. Fase II). Els murs, en moltes ocasions, són construïts amb peces de rebuig (per exemple:
padellassos d’àmfora o tegulae) i escòries procedents del propi
centre productor.
Malauradament, el seu estat de conservació no permet definir
els àmbits o distribució de l’edifici, encara que podem afirmar
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que, per les seves estratigrafies, cotes, orientacions i alineacions,
corresponen a una única intenció constructiva i funcional.
L’únic àmbit que es pot resseguir amb claredat, marca un espai
de concentració d’escòries i capes d’argila cremada que es localitza a la zona sud-oriental del solar. Aquest àmbit conformaria
una zona de treball, hipotèticament propera a la zona del forn,
i no pas una habitació en funció de les restes localitzades.
El lloc escollit per a la construcció respon a dos requisits fonamentals en els processos d’elaboració i distribució de la ceràmica: la facilitat d’obtenció de les matèries primeres i el bon accés
a les vies de distribució de les manufactures resultants. Les
matèries necessàries per la fabricació són fàcils de trobar en
aquesta zona ja que el terreny natural del sector és de tipus argilós. Prova de la seva explotació és el gran retall, de més de 600
metres quadrats, d’extracció localitzat a la meitat nord-oriental
del solar, reblert amb materials de rebuig i nòduls de calç, fruit
de la neteja de l’argila. L’aigua necessària podia procedir de
l’entorn immediat, ja que el subsòl és ric en aqüífers naturals, i
en superfície sabem també de l’existència de rieres molt properes. D’aquesta època s’ha documentat un pou de notables
dimensions per a extracció d’aigua, de planta quadrada, construït amb peces de rebuig i pedra treballada.
Les vies de distribució eren ben fàcils, tant a nivell terrestre com
marítim. L’immediat ramal barceloní de la Via Augusta proporcionava una “sortida” dels productes per terra. La proximitat a
l’activitat portuària directa al litoral de la colònia romana, així
com la facilitat d’accessos al delta del Llobregat, on es trobaria
tant el port de Montjuïc com la zona d’ancoratges del litoral de
Les Sorres,13 serien arguments força interessants per a qui dedicava la majoria de la seva producció a l’exportació (Revilla,
2001).
Els productes ceràmics que es troben al jaciment són de caràcter constructiu (tegulae, bàsicament), contenidors ceràmics
(àmfora i ceràmica comuna), així com elements de caire productiu (pondus). De forma molt residual i testimonial, entre els
abocaments, s’han recuperat fragments de peces de terra sigillata itàlica i algun fragment de ceràmica de tradició ibèrica. Entre
aquests elements, les àmfores són majoritàries i aporten una
informació més rica. Els tipus que hi són representats són les
àmfores Pascual 1 i Dressel 2-4, fabricats amb les pastes típiques
de la zona (Berni i Carreras, 2001: 105). Cal destacar la gran
aportació de marques documentades, un total d’uns 60 exemples amb 15 noms diferents, essent els més representats els epígrafs LESB (21 exemplars), LAETI (14 exemplars) i EPAPR (9
exemplars).14
Aquestes restes permeten situar la producció i vida de l’assentament en estreta relació amb l’inici de la vida de la colònia, al
voltant del canvi d’era i el seu moment final, com a molt tard, a
les darreries del segle I dC. Aquest ventall cronològic està força

9. Actualment la cota mitjana del solar es situa al voltant dels 6 m.s.n.m
10. En els darrers anys, la visió de l’ocupació prehistòrica al territori ha canviat de forma significativa i les diferents troballes permeten dibuixar una ocupació més estesa de la plana
costanera del que semblava fins fa pocs anys. Així, cal tenir presents els emplaçaments prehistòrics, des de la fase més antiga del neolític fins al Bronze Final, de la zona del Raval
(sectors de Sant Pau del Camp, Reina Amàlia, Rambla del Raval-Robador) així com a la zona propera a la ciutat romana (jaciments del carrer del Pi i Plaça de la Vila de Madrid), o
bé al mateix nucli romà on diverses troballes descontextualitzades semblarien indicar un possible aprofitament del turó per a l’establiment humà des de la prehistòria.
11. Prospeccions dirigides per Conxita Ferrer i Emiliano Hinojo als anys 2002-03.
12. Aquesta duna s’ha observat al mercat del Born, Plaça Comercial, Passeig del Born, Passeig Picasso, etc.
13. Sobre el port de Montjuïc i pel que fa l’ancoratge de Les Sorres remetem a la lectura dels estudis realitzats per Pere Izquierdo (1997).
14. L’estudi de les marques, a càrrec d’en Cèsar Carreras, està en fase d’estudi.
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ESQUEMA EVOLUTIU DE L’OCUPACIÓ DEL SOLAR (1)
Figura 6
Fase II.
Estructures de la terrisseria romana altimperial
(s.I dC).
Fase III.
Necròpolis tardoantiga.
(s.IV-VI dC).
Fase IV.
Estructures corresponents a l’ocupació des
d’època andalusina fins a època comtal.
(s.VIII-XI dC).
(Dibuix: Judit Vico-MHCB)
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documentat en jaciments de característiques similars situats al
llarg de tota la costa de la Laietania i s’ha de relacionar amb els
canvis en la producció i comercialització del vi de la zona
(Revilla, 2001).
b) El relleu i l’organització de l’espai en època romana
Les característiques físiques de la zona semblen no haver canviat gaire respecte a les de la fase anterior, amb les cotes de circulació similars a les del moment prehistòric, al voltant dels tres
metres sobre el nivell del mar. Tanmateix, els treballs de construcció de la colònia romana, de la seva muralla, i dels diversos
serveis (vies, aqüeductes, etc.) comencen a transformar l’entorn. Les estructures romanes de Santa Caterina se situen a la
zona del suburbium de la ciutat. En relació a aquest moment,
podem situar altres jaciments propers (plaça Antoni Maura,
carrer Princesa 21...15) que dibuixen un panorama de construccions disperses situades al sector nord-est de les muralles de la
ciutat. La columna que vertebra aquest espai correspon, sens
dubte, al ramal de la via Augusta format per l’eix que integra els
actuals carrers Carders-Corders-Bòria-Llibreteria, el qual donava accés a la colònia. Presumiblement, les activitats que es desenvolupaven a l’extraradi urbà combinaven, entre d’altres, les
necessitats de manufactures per a la nova població i el comerç,
amb el cultiu dels camps, que s’havien parcel·lat en el procés de
centuriació de l’Ager barceloní (Palet, 1997).
c) Abandonament del centre productor
A mitjans del segle I dC, moment d’abandonament d’aquest
centre productor, la zona resta desocupada a nivell estructural
i es produeixen grans aportacions de sediments que aproximen el nivell de circulació antic a l’actual, situant-se entre els
4,50 i els 5 metres sobre el nivell del mar. En el present
moment de la investigació no podem precisar el motiu d’aquest canvi de relleu que, pel que es desprèn de la ceràmica
que conté, semblaria de caire antròpic. Aquest procés sembla
tenir la intenció de procurar una topografia més plana a aquella zona abans solcada per torrents, potser per millorar-ne les
condicions d’aprofitament agrícola. Tanmateix, cal assenyalar
que malgrat aquest canvi de cota, tal i com veurem més endavant, no sembla produir alteracions en la parcel·lació de la propietat, al menys en allò que afecta el solar de l’actual mercat de
Santa Caterina.
FASE III: NECRÒPOLIS TARDOANTIGA
a) La zona d’enterrament
Durant pràcticament tres segles el solar resta desocupat i possiblement dedicat al conreu, però a inicis del segle IV dC, la zona
torna a ser ocupada sectorialment, aquest cop per una àrea de
necròpolis que perdurarà fins al segle VI.
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La gran extensió del solar ha permès documentar algunes
característiques força interessants respecte a aquesta necròpolis.
D’una banda, ens trobem davant d’un conjunt amb límits físics
clars. De l’altra, els tipus d’enterraments representats ens dibuixen un panorama molt ric en relació al món funerari conegut a
la ciutat de Barcino en aquest moment. Els enterraments ocupen
una quarta part del total del solar, concretament el sector més
sud-oriental (la cantonada que actualment formen els carrers
Colomines-Giralt El Pellisser), encara que s’ha localitzat una
tomba isolada a tocar del carrer Freixures, a prop de la plaça de
Santa Caterina. Possiblement la resta del solar, com ja passava a
la fase anterior, continuaria ocupada per zones de cultiu, ja que
no es documenten altres estructures d’aquest mateix moment.
La necròpolis, amb una extensió aproximada de 1.350 metres
quadrats conservats a l’excavació, està formada per diversos tipus
d’enterraments: d’inhumació en fossa simple, àmfora (per exemple, tipus Keay XXIV A i Keay LXI), taüt, tegulae a doble vessant,
tegulae de secció quadrada, i construccions funeràries on s’encabeixen diferents enterraments, ubicats principalment a l’interior
de formae. En el decurs del procés d’excavació s’han arribat a
documentar un total de 130 individus. (Figura 6, Fase III)
Cal destacar com a fet més significatiu la utilització de murs de
morter, pedra i elements ceràmics que delimiten i divideixen l’espai d’enterrament. Així, podem distingir dues parts ben diferenciades, tant per situació com per tipologia de les tombes. A la
meitat més propera al carrer de Colomines s’hi localitzen bàsicament les construccions funeràries més complexes. A la resta de
necròpolis hi trobem únicament enterraments més senzills
(Figura 7). Cal dir que la zona més septentrional d’aquesta part
de la necròpolis no conserva cap mena d’estructura física de tancament, encara que el conjunt d’enterraments hi dibuixen una
clara línia de delimitació. Creiem que aquest fet pot ser indicatiu
de la presencia d’un canvi de propietat i/o usos de l’espai que és
el reflex d’una parcel·lació més antiga. Així hom pot observar
que la necròpolis documentada no s’estén pel damunt de l’amortització del gran retall d’extracció d’argila de la fase anterior,
malgrat el recreixement artificial de gairebé dos metres.
Finalment, les tombes no arriben mai a superposar-se i deixen
un espai entre elles. Això ens faria pensar en algun sistema de
senyalització externa de la tomba, que no ens ha arribat.16
b) Les tombes singulars
La meitat meridional, conserva la totalitat dels edificis funeraris
documentats i tombes més complexes, malgrat que també s’hi
troben algunes tombes simples (en tegula, àmfora i fossa) en
franca minoria respecte a les edificacions. Aquestes, molt malmeses per accions posteriors (bàsicament la construcció del
convent), es conserven pràcticament a nivell de fonaments i
presenten una planta quadrangular. Fins ara s’han pogut defi-

15. Princesa 21- Boquer 8-12, dirigida per Joan Casas a l’any 2003.
16. És el cas de la tomba T-19, localitzada en les obres de prolongació de l’avinguda Cambó. BORDAS, A; SUBIRANAS, C. 2004 (memòria inèdita)
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Figura 7
Vista parcial del sector septentrional de la necròpolis tardoantiga.
(Foto: Josefa Huertas-MHCB)

Figura 8
Vista general d’un dels monument funeraris de la necròpolis tardoantiga.
(Foto: Josefa Huertas-MHCB)

nir set edificis amb certa seguretat encara que alguna estructura arquitectònica aïllada i molt malmesa podria formar part d’aquestes edificacions. El mal estat de conservació n’impedeix la
confirmació. La majoria d’edificis funeraris, no són elements
isolats, sinó que hi documentem una voluntat d’adossar-se entre
ells, i fins i tot arriben a compartir murs o a recolzar-se en els
murs perimetrals de la necròpolis. Les edificacions generalment
tenen una superfície interior entre els tres i el set metres quadrats. Es tracta de construccions modestes encara que amb una
clara voluntat de monumentalització (Figura 8).
Així, s’han localitzat restes de decoració policromada a l’exterior
d’un dels edificis. El seu mur meridional presenta una decoració
pictòrica formada per plafons que imiten un opus sectile amb marbrejats, en colors groc, vermell, blau, negre, etc. Les pintures que
imiten marbrejats tenen paral·lels a pràcticament tot l’imperi i són
usuals a partir del segle IV dC. Dins de la ciutat de Barcelona trobem diferents exemples de pintura mural que imita marbrejats,
però l’exemple més proper al que ens ocupa correspon al sòcol pintat de l’habitació on es va trobar el Mosaic del Circ, exposat al

Museu d’Arqueologia de Catalunya (Barcelona) i recuperat al 1860
als números 9 i 10 del carrer Comtessa de Sobradiel (Barral, 1973).17
Pel que fa al número d’estructures d’enterrament situades a
l’interior dels edificis és variable, normalment entre dos i quatre, amb enterraments individuals i col·lectius. El tipus d’enterrament emprat al seu interior varia, i tant pot ser de maçoneria (formae), com de tegulae situades a doble vessant o en forma
de capsa, és a dir de secció quadrada. Finalment, cal esmentar
que dins d’una mateixa construcció poden utilitzar-se diferents
solucions. Per exemple, en un dels edificis, hi trobem una formae i una tomba de tegulae.
Les formae, sia a l’interior sia a l’exterior dels edificis, presenten
un acabat enlluït d’opus signinum al seu interior i les evidències
permeten afirmar que el sistema de tancament superior també
estaria format per opus signinum o, en algunes tombes, per laudae sepulcrals de mosaic, de les quals s’han pogut recuperar
alguns fragments en els nivells d’abandonament. Finalment, el
llit pot variar entre el mateix acabat que les parets o bé diferents
tipus d’elements ceràmics (rajols o tegulae).

17. Altres exemples documentats a Barcino de pintura mural d’aquests moments es localitzen al conjunt episcopal i a l’excavació de l’Arxiu Administratiu. (BELTRAN DE HEREDIA,
2001).
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Un factor que diferencia la zona exterior –on les tombes senzilles mai s’amortitzen les unes a les altres– de la interior, és que
aquí les construccions es refan, amortitzant-ne d’antigues per
construir-ne de noves, o bé es poden situar al damunt de tombes simples. Fins i tot s’ha localitzat una tomba de maçoneria
sota la qual n’hi havia una altra d’anterior, encara que no
podem afirmar que no siguin coetànies.
c) Una possible aula paleocristiana
Entre les construccions conservades a la zona dels edificis hauríem de destacar la presència d’algunes restes de murs que
recolzen sobre els murs perimetrals. Per les seves característiques sembla que podrien delimitar un gran edifici, al voltant del
qual es basteix la resta de monuments funeraris. Es tracta d’un
seguit de fonaments amb la mateixa alineació, que un cop projectats, defineixen un edifici de planta rectangular, amb unes
mides interiors de 18 per 8 metres, amb una superfície útil de
144 metres quadrats.
Aquests murs, els quals tenen una funció perimetral, són de
paredat irregular, d’uns 0,70 metres de gruix, fets amb pedres
petites o mitjanes sense desbastar i amb morter de calç, col·locades seguint la tècnica de l’encofrat perdut. Aquesta edificació es
troba orientada nord-est-sud-oest i en el seu interior s’hi han
documentat diferents unitats funeràries clarament associades al
moment de funcionament d’aquesta edificació.
Aquest edifici sembla recolzar, al seu extrem sud-oest, contra el
mur que delimita la necròpolis pel seu costat sud-occidental, un
xic més gruixut (1 metre) i fet amb la mateixa tècnica constructiva de l’encofrat perdut. A l’interior d’aquesta edificació
s’hi han pogut documentar restes de diferents unitats funeràries, entre les quals cal incloure formae, tombes de tegulae amb
coberta a doble vessant, i algun enterrament en àmfora i en
fossa simple. Sobre la distribució dels diferents tipus d’unitats
funeràries documentades, cal indicar que les formae es localitzen
a tocar dels murs perimetrals de l’aula, mentre que les tombes
de tegulae amb coberta a doble vessant, i l’enterrament en àmfora documentats es troben a la seva part central, apartats de qualsevol contacte amb els murs perimetrals, com si aquest espai es
reservés per tal d’ubicar-hi les formae.
Finalment, cal indicar que les restes conservades estan molt
afectades per les fonamentacions del convent medieval que se li
superposa, sobretot per la construcció d’una cripta al segle
XVIII, cosa que dificulta la seva interpretació. Tot i això, podem
suggerir el caràcter àulic de l’edifici que amb la lectura de diferents paral·lels guarda similituds, com per exemple, amb l’aula
funerària de caràcter cultual que aparegué al sector de llevant
del claustre del monestir de Sant Cugat del Vallès, (Artigues,
Blasco, Riu-Barrera, Sardà, 1997: 34).
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d) Valoració de la necròpolis
A nivell formal, la de Santa Caterina pot ser considerada una
necròpolis singular, amb una gran presència física, donada per
la seva part central amb les edificacions funeràries, l’aula i el seu
tancament perimetral, que probablement marcaria una gran
diferència amb la resta de cementiris propers, que fins al
moment només han proporcionat enterraments més senzills.
La seva situació, pròxima a la principal via d’accés a la ciutat,
amb un sector de marcat caràcter monumental i simbòlic, sembla tenir una relació directa amb la volguda visualització de la
seva singularitat.
La comparació amb les dades proporcionades per intervencions
anteriors ens porta a relacionar-la tipològicament amb el conjunt d’enterraments de la plaça d’Antoni Maura, que en algun
aspecte podria ser similar al que ens ocupa, tant per cronologia
com per qualitat de les restes, i on podria identificar-se un espai
de caire martirial o relacionat amb personatges importants de la
comunitat cristiana de Barcino.18
En el cas de la necròpolis de Santa Caterina, a nivell social
podem intuir una diferenciació marcada pels diversos tipus de
tombes localitzades i la delimitació d’unes zones molt concretes. Els tipus d’enterrament, des dels més senzills al més monumentals, ens parlen de possibles diferències socials o econòmiques, que en el cas dels grans edificis funeraris, de ben segur,
s’haurien de lligar a les elits urbanes. Els enterraments col·lectius podrien correspondre tant a famílies com a col·legis funeraris.
e) Espai sagrat i límits de propietat
La possibilitat de l’existència d’una aula amb enterraments al
seu interior, la seva cronologia i l’interès evident per situar les
tombes en una zona concreta i focalitzada, potser es podria relacionar amb la tradició de la pràctica dels enterraments ad sancto. Si això fos cert, confirmaria la necròpolis dins d’un context
cristià, alhora que permetria relacionar-la, potser, amb la posterior ocupació de l’espai per edificis religiosos, fet àmpliament
documentat al nostre espai cultural des de l’antiguitat tardana.
Un tema que s’ha tractat de passada i que pensem que té interès des del punt de vista de l’ocupació de l’espai és el dels possibles límits d’aquesta àrea cementirial, més enllà dels solars
excavats al voltant del mercat. La seva proximitat i situació al
nord del ramal de la Via Augusta, ens permet apuntar que
aquesta sigui el seu límit sud. Si això fos així i suposant que
aquesta mateixa distància –del límit nord conegut de la necròpolis a la via– la traspasséssim a la zona del límit oest, el resultat
ens permetria parlar de la zona de la plaça de Sant Cugat del
Rec com de possible límit oriental. Així, resulta prou suggerent
poder relacionar la necròpolis de Santa Caterina amb el lloc
que tradicionalment s’associa al lloc de martiri de Sant Cugat i

18. Enciclopèdia Catalana (1999). Catalunya romànica. Del romà al romànic. Pàg. 267. Per més informació sobre necròpolis d’aquesta època es poden consultar als treballs de
J. SALES, 2003.
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on, com a mínim des del segle XI es va edificar l’església del
mateix nom que esdevindrà la parròquia del barri.
Les dades aportades per l’estudi de la necròpolis de Santa Caterina
i les d’altres zones d’enterrament properes físicament i de la
mateixa cronologia, ens confirma, d’una banda, que cal deixar de
parlar d’una única gran àrea de necròpolis en aquesta zona del
nord-est de la ciutat, i cal defensar l’existència de diverses necròpolis, de major o menor entitat, però, possiblement, independents
les unes de les altres.19 Aquestes, ocupen parcel·les o solars concrets i definits dels voltants de la ciutat, de propietat pública o privada i que, pel que sembla, conviuen amb zones o solars destinats
a la producció o al conreu. Aquest fet és evident a Santa Caterina,
on només s’ocupa una zona concreta i molt delimitada del solar i
no es documenten ni estructures ni enterraments a la resta.
D’altra banda, els límits tan marcats (que es podrien relacionar
amb línies de propietat), que es mantenen des d’època fundacional de la ciutat fins a època tardana (el límit occidental és el
mateix en ambdós casos), s’han de relacionar amb divisions del
territori que es remunten de ben segur, a contextos altoimperials. Aquestes línies de propietat, funcionen en paral·lel als
eixos viaris de la ciutat romana, la qual cosa apunta una possible extensió del seu traçat intern sobre el territori del suburbium,
al menys en les zones més properes a les muralles.20
Pensem que és un tema que s’haurà de treballar en el futur,
però es molt suggerent veure que si superposem la planta de la
necròpolis tardana i la de la posterior església altmedieval, l’absis d’aquesta resta adossat al mur occidental de la primera, sense
malmetre’l. Aquí només apuntem aquest fet, però no deixa de
ser, com a mínim, curiós i suggerent.
FASE IV: OCUPACIÓ DES DE L’ÈPOCA ANDALUSINA A ÈPOCA COMTAL
Aquest és un dels moments menys coneguts del jaciment. A la
vista del que ha proporcionat l’excavació del mercat i els seus
voltants, hem d’imaginar un solar pràcticament buit de construccions. Únicament cal citar un parell de fonaments que formen angle recte i que, per les seves llargàries no semblen correspondre a habitatges. D’altra banda, les restes enderrocades dels
edificis de la necròpolis, potser van ser visibles durant molt de
temps, si atenem a la seva cota d’ús, molt similar a la del
moment que ens ocupa.
En aquest moment ja s’ha perdut el caràcter sagrat del lloc i les
poques dades que tenim d’aquesta fase ens situen davant d’un
panorama poc explícit. Bàsicament, les restes documentades
són sitges o fosses de petites dimensions i pous d’extracció d’aigua, que perforen l’estratigrafia i arriben a malmetre, fins i tot,
alguna de les estructures anteriors (Figura 6, Fase IV).
Tot fa pensar que l’activitat que s’hi desenvolupa té relació amb
el conreu de la terra, potser més intensiu i de regadiu, ja que els
pous estudiats no semblen tenir cap relació amb estructures

d’habitació. Es tracta de pous senzills, d’aproximadament un
metre de diàmetre, de planta circular i situats de forma aleatòria, tot i que hom observa més concentració de sitges en els
extrems est i oest del solar, mentre que al centre predominen
els pous d’extracció d’aigua. Tot fa pensar en uns espais destinats a horts suburbans encara que és difícil d’establir si en una
part o en la totalitat del solar, donat que, per exemple, la zona
més septentrional no presenta perforacions i semblaria correspondre a una ocupació diferent de l’espai.
Totes aquestes restes s’amortitzen, principalment, entre els
segles IX-X, tal com sembla indicar la recuperació de materials
ceràmics típics d’aquests moments com podrien ser les sitres
(Riu, 1998), algunes amb decoració impresa (Beltrán de
Heredia, Revilla, 1999). Encara que molts d’aquests pous i sitges
presenten materials romans residuals molt rodats, fet que dificulta la seva ubicació temporal, i podria portar a confusió si no
fos pel context estratigràfic on es documenten.
Però com ja hem esmentat, aquesta data és la de l’amortització
d’aquelles estructures, però quan s’ha de situar el seu inici? Tot i
que aquesta és una qüestió interessant, no tenim prou dades per
situar cronològicament aquest moment. Malgrat això, sí que es
poden apuntar una sèrie de qüestions que permeten apropar-nos
a una cronologia relativa. Tant les sitges com els pous es distribueixen per tota la superfície del solar amb una major concentració a la meitat meridional, a la zona propera a l’actual carrer
Colomines. Per aquesta raó, apuntem la possibilitat de situar el
seu inici en un moment posterior a finals del segle VII dC o inicis del segle VIII, en funció del moment de l’abandonament de
la necròpolis i, entre d’altres raons, pel temps necessari perquè la
seva memòria de lloc d’enterrament es perdi. La fi de la fase que
ens ocupa també seria anterior a finals del X o inicis del segle XI
quan es documenta una nova etapa de construccions al solar.
Però a què pot respondre aquest canvi d’ús de l’espai i perquè
s’amortitza en aquest moment concret? Dèiem abans que aquesta és una etapa poc coneguda. Diverses circumstàncies van canviar el panorama sociopolític respecte a la fase anterior amb la
progressiva desintegració del poder romà i un canvi cap a una
societat més localista, a això hem d’afegir que a inicis del segle
VIII, Barcelona passarà a mans andalusines, domini que es mantindrà fins a l’any 801.
Arqueològicament, la presència de sitges, retalls i pous d’aigua
no permet afinar gaire cosa més, però sí ens permet concloure
l’existència d’un canvi d’ús de la terra i del seu sistema tradicional de conreu. En la zona de Santa Caterina, la transformació de l’agricultura extensiva i de secà d’arrels romanes en una
possible zona d’horts podria explicar la presència d’intenses
perforacions al sòl.
Aquest fenomen no és exclusiu de la zona que ens ocupa i s’ha
documentat a diferents sectors de la ciutat, dins i fora de mura-

19. E. RIU, 1984: 136 ja va apuntar la posibilitat, al seu article “Esment i especulacions sobre els enterraments alt-medievals barcelonins”.
20. Aquesta constatació entra en contradicció, al menys parcialment, amb la tesi exposada per J.M. Palet (1997), que caldrà revisar pel que fa a la zona més propera a Barcino.
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lles. Com a exemple de presència suburbial de perforacions
podem citar la intervenció realitzada a l’any 1989, a l’avinguda
de la Catedral (DD.AA., 1992), on es van recuperar un gran
nombre de sitges i pous amortitzats al mateix moment o, bé, en
solars dels seus encontorns.21
FASE V: URBANITZACIÓ D’ÈPOCA MEDIEVAL
a) El convent
Amb posterioritat al que acabem d’exposar, es localitza la primera edificació important d’època medieval al solar. S’han
excavat els fonaments d’un conjunt conventual, del qual en
podem estudiar tota la planta. El conjunt és integrat per una
església i diferents espais que se li annexen i es distribueixen en
el costat septentrional (Figura 9, fase Va).
L’església, d’una sola nau amb absis semicircular lleugerament
ultrapassat, fa unes mides interiors de 21 metres de llargada per
8 d’amplada (Figura 10). El sistema de fonamentació d’aquesta
edificació és integrat per dues parts: el fonament i una preparació del terreny, realitzada a l’interior de la trinxera de fonamentació, molt possiblement amb la finalitat d’igualar la consistència del sòl on s’havia de construir aquesta edificació. Pel
que fa a la preparació del terreny on s’havia de fonamentar l’edificació, aquesta consistí en realitzar fins a 9 capes de terra
piconada formada per bossades de terra, de color marró fosc,
delimitades per la presència de morter de calç, d’uns gruixos
que acostumen a oscil·lar entre 4 i 7 cm, tot i que també s’ha
constatat alguna capa de 12-13 cm. Aquestes capes es superposen, i entre elles s’intercalen unes fines capes de calç.
Els fonaments que sostenen aquest temple, tenen una amplada
d’uns dos metres, i al voltant d’1,50 metres de fondària, que fa
pensar que sostindria una coberta amb volta de canó. Dels murs
només s’ha conservat parcialment una filada de la zona de l’absis.
L’edificació d’aquesta església s’ha de situar en un context romànic, probablement del segle XI, segons criteris estratigràfics i tipològics, així com la ceràmica recollida en el moment del desmuntatge de l’estructura, on es documentà la presència d’un mànec
tubular d’una paella, de cocció reductora, datable en un context
cronològic que s’ha de situar entre el segle IX i el XI. D’aquest
tipus de mànec se’n documenta un paral·lel, aparegut en el subsòl del Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona, associat a ceràmica espatulada (Beltrán de Heredia, Revilla, 1999: 478-479 i 485).
Associat en aquest temple i al seu costat septentrional, es documenta l’existència d’un pòrtic, concretament tres bases de planta rectangular, els fonaments del qual presenten les mateixes
característiques físiques que el del temple. En aquestes bases
recolzaven tres pilars de planta rectangular de carreus que no
ens han arribat però sí llurs empremtes. Aquest pòrtic es degué
edificar al mateix moment que el temple per les característiques
constructives del mateix.

Figura 10
Vista aèria dels fonaments de l’església del primer cenobi.
(Foto: Josefa Huertas-MHCB)

Des del pòrtic s’accedia a un pati, al voltant del qual semblen
organitzar-se la resta d’àmbits d’aquest conjunt religiós. Situats
al seu costat nord-occidental, hi trobem uns edificis en forma de
L, amb una clara disposició de caire claustral i dels quals no s’ha
pogut identificar el seu ús.
Cal assenyalar que els fonaments d’aquests àmbits, tot i ser prou
sòlids, no presenten ni la mateixa robustesa, ni la mateixa preparació del terreny que els fonaments del temple i el pòrtic, la
qual cosa podria fer pensar que són posteriors.

21. És el cas de la intervenció realitzada a Capellans, 4 i Sagristans 2-6 per Jordi Nogués l’any 2004.
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Figura 11
Esquema de superposició de les fases II, III i V
on s’observa la possible perduració de límits
parcel·laris al voltant de 1000 anys.
(Dibuix: Judit Vico-MHCB)

Finalment, cal assenyalar que aquest primer conjunt conventual
sembla adaptar-se a l’antiga parcel·lació documentada ja en
època romana. Podem veure com les construccions medievals
no arriben en cap moment a ultrapassar la línia teòrica que la
separaria de la parcel·la nord-oriental, on s’havien desenvolupat mil anys abans les construccions altimperials, i més tard, la
necròpolis tardoantiga. Aquest fet, prou insòlit, ens fa plantejar
la probable subsistència, al menys fins al segle XI, de l’antiga
divisió romana de la propietat, malgrat el fort creixement físic
que pateix el solar al llarg d’aquest segle (Figura 11).
b) Proposta d’identificació del convent
Aquest convent del qual n’ignoràvem l’existència, planteja la
necessitat de la seva identificació. Després de fer una revisió de la
documentació referida a aquesta àrea, hem cregut convenient
plantejar, com a hipòtesi, la seva possible identificació amb una
església no localitzada, anomenada de Sant Salvador, la notícia de
l’existència de la qual es documenta l’any 1081.22 El document la
situa a les proximitats de Sant Cugat del Rec o del Camí, i es troba
recollit tant per Carreras Candi (Carreras Candi, 1916: 304), com
per Duran i Sanpere (Duran i Sanpere, 1973: 444). Posteriorment, a principis del segle XII, el lloc on es trobava aquesta església s’hauria vist afectat d’una o altra manera per l’atac dels almoràvits, segons es desprèn d’un document recollit al Cartulari de
Sant Cugat d’Octavià o del Vallès, datat l’any 1116. En ell es situa
un lloc anomenat Salvador, prop de l’església de Sant Cugat del
Camí, al nord de la via,23 situació que podria coincidir perfectament amb l’àrea ocupada posteriorment pels predicadors. Aquest
lloc s’ha d’identificar amb el mateix indret on l’any 1081 hi havia

l’església homònima, que hipotèticament podria haver deixat de
funcionar arran de les incursions esmentades.
Abans del 1223, moment en què la ciutat dóna el solar als predicadors, encara tenim un altre esment al Salvador, aquest cop
contingut a l’antic Arxiu de Santa Anna de Barcelona. En un
document de l’any 1200, el prior de Santa Eulàlia del Camp
dóna a Jordà Pellicer una peça de terra, al lloc dit Vinyals,24
entre les afrontacions de la qual hi trobem, a ponent, l’alou de
Sant Salvador.25
L’aparició del Salvador amb aquestes dates coincidiria amb la
cronologia (entre 1060 i 1085) de la fase c de l’evolució de la ciutat de Barcelona, proposada per Philip Banks (Philip Banks,
2003: 19), el qual parla d’una «nova fase de desenvolupament econòmic, en part com a conseqüència dels guanys mitjançant les paries».
Per tant, creiem que el convent, localitzat al solar del mercat de
Santa Caterina, pot correspondre a El Salvador i que podria
tractar-se d’aquella capella indocumentada, que reben els predicadors.26
c) El procés d’urbanització dels segles XII-XIII
L’excavació arqueològica també ha permès constatar l’existència d’un seguit d’edificacions, de caire domèstic, al voltant del
conjunt conventual, que presenten una orientació diferent a
totes les edificacions documentades fins ara. En aquests
moments és quan sembla alterar-se clarament, i per primer cop
la parcel·lació fundacional de la colònia romana, cosa que evidencia una redefinició de la propietat de la terra. Aquestes edificacions presenten una orientació diferent de l’anterior i agrupen tot un seguit de dependències que podrien correspondre a

22. Carreras Candi (1916.304): “peciolas II terre que sunt subtus ecclesie sancti salvatoris similiter cum illorum affrontationibus et pertinentii: et est hec omnia in territorio barchinone in termino de
pinels (Perg. A.C.B.; L.A.E.C., v.IV, f.118, d.310)”.
23. “...in suburbio civitatis Barchinone, iuxta ecclesiam s. Cucuphatis Camini, in loco vocitato Salvatore, habemus scilicet domos destructas atque combustas, casales, parietes, curtes, puteum, ortum, arboribus diversi generis plantatum, cum solis et suprapositis, gutis et stillicidiis, hostiis, liminibus, ianuis, foveis et cloacis, cum suis pertenenciis. Advenerunt nobis predicta omnia largicione defunctorum,
sive aliis quibuslibet modis ac vocibus. Terminantur autem predicta omnia: a parte orientis in domibus et orto canonice et Dalmaci Bernardi, a meridie in carrera, ab occiduo in casis et orto Petri Bernardi
monatarii, a circio in alodio Perfecti, iudei.” (CSC, doc. 833).
24. Philip Banks (2003: 21) diu que la zona que envoltava la ciutat era coneguda amb el nom de Vinyals, i precisa, l’Eixample actual. Pel que fa a Carreras Candi, aquest, situa Vinyals
en front les muralles de la ciutat damunt les viles noves dels Arcs i del Mercadal (1916: 316).
25. “Notum sit cunctis quod ego Petrus, prior Sancte Eulalie de Campo, et conventus eiusdem loci damus tibi Iordano Pellipario et tue proieniei atque posteritati unam peciam terre al panem et uinum
quam habemus largitione fidelium in territorio Barchinone, in loco dicto Uinealibus, super pontem. Que terminatur ab oriente in alodio Raimundi Ferrarii Goz, a meridie in alodio Perete de Arled socrus
tue, ab occiduo in alodio Sancti Saluatoris, a circi in alodio Arnalli Umbaldi.” (AASAB, doc. 640).
26. Cal recordar que no es documenta cap capella sota l’advocació a Santa Caterina d’Alexandria en un moment anterior als predicadors, malgrat que la historiografia així ho reflexa.
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ESQUEMA EVOLUTIU DE L’OCUPACIÓ DEL SOLAR (2)
Figura 9
Fase Va.
Urbanització medieval. Estructura del cenobi
(El Salvador?) (s.XI dC).
Fase Vb.
Estructures de la primera urbanització medieval.
(abans 1223).
Fase Vc.
Estructures del primer convent dominic de Santa
Caterina. (entre 1223-1242).
(Dibuix: Judit Vico-MHCB)
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petites propietats de caire domèstic o productiu, alternant-se
amb zones no edificades. (Figura 9, fase Vb)
Tots els murs estan construïts amb carreuons poc treballats, disposats en filades tendents a la regularitat, i lligats amb morter
de color marró poc consistent. La fonamentació està formada
per pedres sense treballar i el mateix morter.
Com a elements de datació, a banda de les relacions estratigràfiques s’han recuperat ceràmiques comunes vidriades, sembla
que de fàbrica local, on predominen les formes dels poals i els
gibrells, que ens permeten situar-les entre mitjans del segle XII
i inicis del segle XIII.
L’aparició d’aquestes edificacions s’ha d’emmarcar en el context de la venda dels grans alous de finals del segle XII i principis del segle XIII (Bensch, 2000), amb l’establiment de tinents
per part dels senyors aloers. Els tinents havien de construir-hi
casa i millorar la terra.
d) L’arribada de l’Orde de Predicadors
Tres anys després de la fundació de l’orde de Predicadors, al
1219 els frares van arribar a Barcelona i se situen a la zona del
Call jueu. L’èxit de la implantació va suposar la donació, per
part de la ciutat o el bisbe, el 1223, d’una propietat al solar que
estudiem, suposant l’ocupació del vell cenobi.
L’edifici, del qual ignorem l’estat de conservació en aquest
moment, és adaptat i ampliat en funció de les necessitats de la
nova comunitat religiosa. Aquestes obres inclouen el manteniment de l’església, l’ampliació i reformes de les dependències al
voltant de l’espai claustral, així com noves construccions. A més
de l’església s’aprofiten el pòrtic i les cases (esmentades a l’apartat V b), que amb els anys el convent va adquirint. (Figura 9,
fase Vc).
La resta d’edificacions són reformades a partir de la redefinició del
claustre, del qual hem pogut estudiar tres de les galeries. Les obres
més importants, però, corresponen a noves construccions que
amplien notablement l’espai conventual, entre les quals podem
destacar la construcció al nord del claustre d’un nou refetor i d’un
espai quadrangular de funcionalitat indefinida. En aquests
moments, també, són afegits dos espais exteriors porticats, un
d’ells que serveix de pas a les noves edificacions que adquireixen
i, l’altre tanca el conjunt en el seu costat nord-est. Aquest pòrtic es
va tancar amb un mur de tàpia en el moment final d’aquesta fase.
També seria en aquests moments quan es basteixen dos edificis
localizats a la zona occidental del solar, de planta rectangular,
construïts amb carreuons. Un d’ells, amb contraforts interns i el
segon, amb contraforts exteriors, ambdós amb arcs diafragmàtics i possiblement coberta de fusta. La funcionalitat d’aquests
espais és dificil d’establir, malgrat que tothom sap les necessitats
pròpies d’un comunitat monàstica i, que potser es podria relacionar amb un possible recinte hospitalari, dormitori o d’altres.

Tècnicament, el segon àmbit sembla indicar que es basteix en
un moment lleugerament posterior. En qualsevol cas, els dos
edificis segueixen una orientació diferent de la del nucli del
cenobi i s’adapten més aviat a la direccionalitat dels murs del
conjunt de cases de la zona septentrional. Aquestes reformes
tindran una vida limitada a partir dels anys 20 del segle XIII, per
desaparèixer gradualment a partir de la dècada dels anys 40,
com veurem en el següent capítol.
L’excavació arqueològica ens ha permès observar alguns canvis
tècnics en els edificis esmentats. El sistema constructiu d’aquest
moment no varia substancialment de l’anterior, utilitzant bàsicament els carreuons lligats amb morter de calç, s’observa l’aparició de la tàpia arrebossada amb morter de calç per fer elements funcionals. L’exemple més clar són els bancs documentats a la zona identificada com el refetor, on s’ha trobat un banc
doble corregut a tres dels quatre costats, que es complementaria amb petits pilars de pedra per la sustentació de la taula per
poder realitzar els àpats de la comunitat. (Figura 12)
Com hem exposat, els dominics adapten l’antic conjunt, i pràcticament des del començament la comunitat inicia una política
d’adquisició dels terrenys que limiten amb l’antic convent.27
Això és possible gràcies a les donacions que els permeten obtenir els mitjans necessaris per bastir un gran projecte posterior.
e) La política d’adquisició de terrenys del convent.
El procés d’adquisició de terrenys es pot resseguir, encara que
de forma parcial, gràcies a la informació documental extreta
d’uns pergamins conservats a la ciutat de València, concretament, a l’Arxiu Històric de la Província d’Aragó, de l’Orde de
Predicadors. La lectura d’aquests documents també aporta
dades sobre l’intent d’urbanització del segle XII i ens ajuda a
contextualitzar les construccions d’àmbits domèstics que
esmentaven amb anterioritat.
El primer fet que crida l’atenció quan hom llegeix la documentació, és que el fons s’inicia amb un document de l’any 1179,
quan l’Orde de Predicadors encara no existia. Aquesta circumstància permet deduir que la possessió d’aquesta documentació
tan primerenca per part dels dominics, deu ser motivada per la
necessitat de poder justificar documentalment la possessió
d’uns determinats terrenys, així com per poder establir-ne la
línia de transmissió i generació de la propietat. Podem deduir,
per tant, que allò que descriuen aquests documents, és el que
succeïa just abans de l’arribada dels dominics al burg de
Barcelona i quines conseqüències comportà.
D’entre aquest fons, cal destacar un document datat tres anys
abans de l’arribada dels predicadors, concretament, el 10 de
març de 1220, en el qual els fills de Guillem Durfort, venien a
Bernat Ermengol, Guillem Ermengol, Berenguer Gerard i
Bernat de Sant Ponç, tot l’honor que reberen del seu pare, i que

27. El procés a partir del qual els dominics adquiriren les diferents possessions que envoltaven el seu primer convent es pot resseguir perfectament a través de la lectura de diferents
pergamins procedents del convent de Santa Caterina de Barcelona, els quals foren recollits a la tesi de llicenciatura de Rosa Maria Andrés (1987). Aquests es troben conservats a la
ciutat de València, concretament, a l’Arxiu Històric de la Província d’Aragó, de l’Orde de Predicadors, a partir d’ara: A.H.P.A.-O.P.
28. A.H.P.A.-O.P. pergamí núm. 6 bis. Guillem Pons es pot identificar amb un dels prestamistes de Ramon Berenguer IV durant la conquesta de Tortosa a l’any 1148 (Duran i Sanpere,
1973: 446).
29. Som conscients que si bé és més que possible que aquesta sigui la localització, no en tenim una constatació prou segura. Així, com és usual en totes les identificacions a partir de
textos medievals amb indicacions topogràfiques, poden haver-hi canvis que se’ns escapen: altres documents perduts, configuracions antigues canviades, totalment o parcial, obertures de vials posteriors al document... Així i tot, les referències documentals conservades sembla que permeten una identificació prou possible de les propietats que revertiran als predicadors i que aquests les conservaran en el seu arxiu.
30. Molt possiblement, i a nivell de proposta, es tractava dels terrenys delimitats aproximadament pels actuals carrers del Tarròs a llevant, de Carders a migdia, de Giralt el Pellicer a
ponent, i el carrer Gombau a tramuntana.
31. Corresponent a l’antiga via romana, és a dir, als traçats actuals dels carrers Corders i Carders.
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Figura 12
Vista aèria del refetor del primer convent dominic.
(Foto: Josefa Huertas-MHCB)

aquest havia comprat a Guillem Ponç.28 Aquest terreny, que
creiem que hauria de correspondre a la zona on s’ha dut a
terme la intervenció del Mercat29 limitava a l’est amb l’honor de
Berenguer Gerard,30 al sud amb la via,31 a l’oest amb les cases de
Ferrer de Nina,32 amb l’honor de Bernat d’Olzet,33 amb les cases
de Maimó Gombau34 i amb les cases de Guillem Besòs,35 i al nord
amb un carrer36 i amb un honor de Santa Maria de Ripoll.37
L’alou que motiva aquestes vendes podria ser perfectament, si
la hipòtesi és correcta, l’alou de Sant Salvador que l’any 1200
apareix com afrontació d’una peça de terra de Santa Eulàlia del
Camp. Aquest fet podria explicar perfectament l’interès, per
part del bisbe de Barcelona per tal d’aconseguir la senyoria de
bona part d’aquest alou de Guillem Durfort.38 En aquest sentit,
cal indicar que Bernat i Guillem Ermengol, desapareixen ràpidament de la documentació referida a la senyoria d’aquests
terrenys, en favor, precisament, del bisbe, i especialment, de l’altar de Sant Miquel de la Seu de Barcelona, que sembla ser que
entre 1220 i 1224, s’hauria fet amb la senyoria de bona part de
l’alou esmentat. Cal recordar que en aquests moments, els

dominicans ja havien donat mostres de la creixent necessitat
d’espai que requerien i la poca adequació de l’estatge del Call
per a llurs necessitats.39 El bisbe voldria, per tant, facilitar el trasllat de l’Orde de Predicadors a un espai més gran i amb millors
expectatives de creixement.
Aquest procés d’urbanització, també s’estava experimentant contemporàniament en altres alous propers, com és el cas de l’alou
de Santa Maria de Ripoll, un honor conegut com la “trilla de
Ripoll”, que passa a mans de la comunitat dominica gràcies a una
permuta realitzada el 24 de novembre de 1254, amb un altre alou
que la comunitat dels predicadors tenien a la banda de mar.40
L’arribada de l’Orde de Predicadors, el 1223, estroncà l’intent
d’urbanització (iniciat al darrer quart del segle XII) de les edificacions de caire domèstic que hem esmentat al principi d’aquest apartat. Era evident el conflicte amb el projecte de construcció i engrandiment d’un nou convent, que havia d’ocupar
els terrenys on anteriorment s’havien situat, bàsicament, els
alous dels Durfort i el de Santa Maria de Ripoll. (Figura 13)

32. Si la hipòtesi és correcta, correspondrien a les parcel·les actualment delimitades pels carrers de les Semoleres a llevant, Bòria a migdia, dels Mercaders a ponent, i Side a tramuntana.
33. Actualment, potser, delimitat pels carrers de les Semoleres a llevant, Side a migdia, dels Mercaders a ponent, i Sant Silvestre a tramuntana.
34. Actualment, potser, delimitades per la plaça de Santa Caterina a llevant, i pels carrers Sant Silvestre a migdia, dels Mercaders a ponent, i Massanet a tramuntana.
35. Actualment, potser, delimitades pels carrers del Tragí a llevant, Massanet a migdia, dels Mercaders a ponent, i Avella a tramuntana.
36. Es tracta d’un carrer que devia unir els actuals carrers Avella i Gombau, passant pel solar ocupat per l’actual mercat de Santa Caterina i que no ha estat documentat clarament
en la intervenció.
37. Es refereix a l’alou de Ripoll anomenat a la documentació com la Trilla de Ripoll.
38. En aquest sentit cal assenyalar que el bisbe, ben aviat, adquireix terrenys a la zona (A.H.P.A-O.P. pergamí núm. 9), més tard esmentats com de l’Altar de Sant Miquel de la Seu
de Barcelona.
39. És prou coneguda a la bibliografia existent, la popularitat de què gaudiren els dominics en els primers moments d’arribar a la ciutat, així com el ràpid creixement que experimentà aquesta comunitat de mendicants.
40. Diplomatari de Sant Raimon de Penyafort. Doc. 85. pàg. 110-112. Els límits d’aquest alou són a orient a l’alou de Sant Pere de les Puel·les i l’alou de Sant Benet de Bages, al sud
i a occident amb vies públiques i al nord amb el monestir de sant Pere.
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Figura 13
Proposta de situació del lloc del Salvador i dels alous que van formar la propietat dels
predicadors, a partir de les fonts documentals.

FASE VI: EL GRAN CONVENT DOMINIC
a) Els aspectes socials i la seva repercussió en la construcció
del convent
No és aquest el marc per parlar del procés d’implantació i
extensió dels ordes mendicants a Barcelona, al llarg del segle
XIII, però voldríem remarcar algunes dades per poder entendre com fou possible el ràpid creixement físic del convent, així
com la progressiva i fulgurant influència social sobre la ciutat
que van tenir, en el nostre cas, els predicadors.
L’arribada dels predicadors a la ciutat no va ser un fet fortuït, ja
que van ser convidats pel Bisbe de la ciutat, Berenguer de Palou,
instat pel Papa Honori III. En un primer moment es van hostatjar a la zona del Call jueu de la ciutat, però molt aviat la
comunitat va créixer i, segons la historiografia, reben com a
donatiu una capella i unes cases situades extramurs.
D’aquests primers moments, és molt important el paper de
Ramon de Penyafort, personatge, ja aleshores, amb molta
influència tant en el món eclesiàstic com a la Cort. No dubtem
del paper que Ramon de Penyafort va exercir per fer possible el
ràpid creixement i expansió física del convent.

Molt aviat, el convent comença a reunir una gran quantitat de
privilegis i honors, com podria ser ostentar la categoria de reial
i l’accés a l’aigua del Rec Comtal des de 1240 o el cobrament
dels impostos del port de la ciutat durant una temporada per la
construcció de la nova església.
La pròpia ciutat i les elits urbanes contribueixen a la protecció
i engrandiment dels dominics barcelonins; la primera, amb l’elecció de la Capella de les Verges41 del convent com a lloc de
reunió i seu del Consell de Cent, i les altres amb la proliferació
de deixes per la construcció de l’edifici i manifestada per la
voluntat de voler ser enterrades a les seves dependències.42
La riquesa de l’orde va fer possible aquella política d’adquisició
de propietats que tenia una doble finalitat: d’una banda, adquirir la senyoria, i d’una altra adquirir les pròpies tinences, fent
fora els tinents,43 per tal d’aconseguir terrenys lliures per la
construcció del nou convent.
Quan encara no havien adquirit la totalitat dels terrenys, cap al
1243, s’inicia la construcció de la nova església i el convent. En
aquells moments Ramon de Penyafort havia tornat a Barcelona,
després d’haver estat Mestre General de l’orde dels predicadors
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i romandrà a Santa Caterina fins al moment de la seva mort que
coincideix aproximadament amb l’acabament del projecte.
Pel que fa a la situació del convent dins de la trama urbana, fora
muralles inicialment però abans d’acabar el segle protegit pel
nou circuit defensiu (Cubeles, Puig, 2004: 55-57), es troba dins
d’una de les millors zones d’expansió urbana dels primers
moments, localitzada a tocar de la principal via de comunicació,
del mercat, i dels nuclis de poder civil i religiós.
Sense oblidar aquests aspectes, caldria afegir una altra qüestió
que ja hem apuntat en treballs anteriors,44 a partir d’un estudi
de G. Merssemann (1946). Es tracta de la tensa relació existent
entre el clergat secular d’una banda, i els ordes mendicants
d’una altra, fet que portà molt prematurament45 que els dominics no poguessin anar a predicar a les esglésies públiques, com
els corresponia, i haguessin d’utilitzar la pròpia església conventual per a complir amb llur finalitat d’evangelització de les
masses. Així, si fins a aquests moments l’església dels predicadors s’havia definit per la fórmula única «ecclesiam edificare ad
divina celebranda», ara calia que reunissin una nova condició:
«ad capiendos homines in praedicationibus sufficiens spatium habeat». Cosa que implicava la necessitat d’un temple de majors
dimensions.
Tots aquests factors faran possible la construcció d’una nova
església a la dècada dels quaranta, i poc després en relació a
aquesta, la planificació i execució d’un gran projecte arquitectònic de caràcter unitari que s’edificarà, possiblement, entre els
anys cinquanta i els setanta del segle XIII.
b) L’edificació del nou convent
Per necessitats de la comunitat s’inicia aquest procés amb la
construcció d’una nova església més gran a llevant del convent. La intervenció arqueològica n’ha recuperat les estructures dels fonaments en la seva totalitat, i es pot a arribar a establir amb prou fiabilitat el seu procés d’edificació (Figura 14,
fase VIa).
En primer lloc, es construeix una capçalera de planta triabsidada, amb un absis central més gran i dues absidioles laterals que
es caracteritzen per tenir contraforts perimetrals externs. En el
mateix procés, es basteixen els dos primers trams de la nau. Es
tracta de construccions de gran potència realitzades amb morter de sorra i calç de bona qualitat, amb reble de pedra de
Montjuïc. Els fonaments recuperats, d’un metre i mig d’amplada, presenten una potència d’uns tres metres, amb uns contraforts de pràcticament un metre i mig de costat, realitzats amb la
tècnica de l’encofrat perdut.
Aquesta església presenta unes mides interiors de 13,5 metres
d’amplada i una llargada d’uns 20 metres. Tota aquesta construcció es realitza mantenint l’antiga església per possibilitar la
continuïtat de la funció litúrgica.
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Un cop aquesta part de la nova església pot acomplir la seva
finalitat s’enderroca l’antiga, tot coincidint amb les obres de les
estances del nou projecte conventual.
Això permet la construcció de la resta de la nau fins assolir un
total de sis trams, coincidint amb la façana de l’antiga46 (Figura
14, fase VIb).
Les dues fases constructives es constaten al tram septentrional del
temple, a tocar del claustre, on es percep una diferenciació molt
marcada entre els dos primers trams i els quatre finals. Els trams
que es situen a tocar dels peus de l’església tenen un petit canvi
d’orientació respecte als dos primers i quant a acabat són molt diferents en funció de la reutilització dels carreus de l’església anterior.
L’estructura de la fonamentació d’aquesta nova església i els
contraforts documentats fan pensar en una cobrició formada
per arcs de diafragma i una possible coberta de fusta, encara
que no es pot descartar una cobrició de volta en funció dels contraforts de la façana i l’amplada dels fonaments. Així mateix, la
capçalera estaria coberta amb volta de creueria.
L’església presentava una única capella adossada posteriorment
a la zona propera al carrer de Colomines. És de planta quadrangular, de bona qualitat constructiva, i presenta contraforts
exteriors disposats diagonalment, cosa que indica el cobriment
amb volta de creueria. Així mateix, també s’ha localitzat la base
del campanar adossat al mur occidental del temple.
Immediatament a la construcció de l’església nova, o com a
mínim, dels seus primers trams, s’inicia l’execució d’un gran
programa constructiu que permet la renovació i ampliació global del convent. D’aquest projecte destaquem, sobretot, la seva
unitat així com la gran qualitat constructiva.
Les grans dimensions i les seves característiques edilícies, responen, indubtablement, a una planificació acurada i a una execució continuada i en un període prou curt de temps.
Malgrat que únicament n’hem pogut estudiar els fonaments,
aquests palesen una voluntat innegable de bastir un projecte
arquitectònic de qualitat, amb un interès per fer possible la perdurabilitat del conjunt conventual. Aquests fonaments presenten una mateixa tècnica d’execució que, creiem, ha de respondre a la voluntat de garantir una resistència uniforme de les
bases dels edificis. Així, després de fer-se les rases on s’havien de
fonamentar, al seu interior s’hi observen diferents nivells plans
de terra piconada barrejada amb nòduls de calç. Generalment,
hi trobem una dotzena de capes, d’un gruix que es situa entre
els 6 i els 9 centímetres.
En diversos punts, sota aquests nivells compactats es documenta algun arquet de descàrrega, construït amb lloses de pedra i
morter. Aquesta manera d’actuar sempre correspon als indrets
on es localitzen pous o sitges d’etapes anteriors.
És evident que els dominics eren conscients de les diferents consistències del sòl en aquells punts on es trobaven els estrats d’a-

41. No identificada en el decurs de les excavacions.
42. BATLLE, 1980. La revisió dels testaments al llarg del segle XIII permet veure la gran aportació dels fidels per les obres, que es pot calcular al voltant de 10.958 sous, xifra important si ho comparem amb els 1366 sous aportats a la Seu de la ciutat durant el mateix període.
43. Aquest procés d’adquisició de les diferents tinences i alous es pot resseguir perfectament a partir de l’apèndix documental de la tesina citada de Rosa Maria Andrés Blanch. La
complexitat del procés i la seva relació amb el medi físic, necessita un estudi monogràfic que s’està elaborant i al qual remetem en el moment de llur publicació.
44. AGUELO, HUERTAS, PUIG, 2002.
45. A la dècada del 1240 segons aquest (MESSERMANN, 1946: 158-173), i a la dècada dels 30 del mateix segle segons DURLIAT, 1964: 55).
46. Segons la historiografia clàssica, no comprovada en el procés d’excavació, s’inicia la construcció de l’església cap al 1243, cap al 1252, el temple estava construït fins l’arrencada
dels arcs de la volta. Cap al 1262 s’acaba l’absis i la cobertura dels primers tres trams de la nau, situant-se el final de l’església al 1275.
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ESQUEMA EVOLUTIU DE L’OCUPACIÓ DEL SOLAR (3)
Figura 14
Fase VIa.
Construcció de la nova església del convent de Santa
Caterina (1242-1250).
Fases VIb.
Estructures del nou convent de Santa Caterina
a finals del s XIII.
Fase VIc.
El convent a inicis del segle XV.
(Dibuix: Judit Vico-MHCB)
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Figura 15
Vista aèria de la sala capitular superposada a les
estructures de la fase anterior.
(Foto: Josefa Huertas-MHCB)

mortització dels retalls respecte a la resta del terra on havien de
bastir els edificis. També ho eren que calia buscar solucions tècniques i les van dur a terme amb total èxit.
Aquesta preparació del terreny, que assolia gairebé 1 metre de
gruix, servia de base per la fonamentació pròpiament dita, que
constava de dues parts. La primera era un dau de morter i pedra
de secció prismàtica realitzada amb la tècnica de l’encofrat perdut. La segona consistia en l’arrencada del mateix mur, més
estret, realitzat amb fileres de carreuons. Aquestes primeres filades no arrencaven de la superfície sinó de bastant més avall dins
de la rasa de fonamentació. Per tant, en formaven part i estaven
coberts lateralment amb terra.
El projecte arquitectònic estava format per diversos edificis situats
al voltant d’un claustre. Un dels més destacats dels que s’han trobat és, sens dubte, el dormitori. Un edifici enorme del qual en
desconeixem el seu límit septentrional ja que era fora del solar
del mercat. Així i tot, les seves dimensions en planta (més de 60
m. x 10,5 m. interiors) són indicatives d’un comunitat molt nombrosa. Com a edifici, se sap documentalment que es basteix entre
1240 i 1261, segueix les pautes que veiem en dormitoris d’altres
espais monàstics que es basteixen anteriorment com per exemple
els cistercencs i que continuava posteriorment en mòduls com
per exemple, en el cas de Barcelona, el Monestir de Pedralbes.
Una novetat fruit de la recerca arqueològica és la localització en
el sector del claustre oposat a l’església, de les fonamentacions
d’un edifici quadrangular, de 10 metres interiors de costat, amb
dos dels angles amb contraforts externs que corresponen indubtablement a la sala capitular del convent (Figura 15). Es tracta
d’un espai que hauria d’anar cobert amb volta de creueria i que

pot paral·lelitzar-se amb la Sala que es conserva al Reial
Monestir de Pedralbes. En el nostre cas, però, de cronologia
molt més antiga i de la qual es tenen notícies de deixes per a la
seva construcció el 1248.
D’altres espais localitzats ens indiquen que en la zona occidental del claustre s’hi trobaven edificacions importants per a la
vida de la comunitat. Per algunes de les característiques, podria
tractar-se de les cuines i possiblement el refectori. Aquest, si la
hipòtesi és correcta, se situa perpendicularment a l’ala del claustre a diferència del seu oposat, el dormitori, que es basteix en
paral·lel en l’ala oriental. Els límits físics del refectori, malgrat
no tenir la llargària perquè ultrapassa la zona excavada del
solar, creiem que arribaria a la tanca del convent que per aquesta zona se situa, fins al segle XIX, al carrer Tragí.
Finalment, entre les edificacions més properes al Carrer Giralt
el Pellisser localitzem un àmbit de mida petita amb contraforts
exteriors, situat transversalment a l’habitació paral·lela al dormitori de difícil adscripció funcional però que podrien apuntar
la seva funció com a graner.47
L’espai que articulava totes les construccions esmentades era el
claustre. Aquest, de planta quadrangular, presentava unes
mides de 26 x 29 metres, amb unes galeries d’uns 3 metres. En
el moment de l’excavació ja es va documentar força malmès ja
que s’havia amortitzat en construir la reforma del claustre de la
qual parlarem més endavant. El fonament d’aquest claustre presenta les mateixes característiques ja esmentades, amb una
amplada de 50 cm. La tipologia i potència d’aquestes fonamentacions fan pensar en un sistema de cobrició realitzat mitjançant
una teulada de fusta amb encavallades.

47. Com a possible funció podem apuntar la de graner, exemples d’aquest tipus de construcció en trobem al llibre de KEEVILL, ASTON, HALL, 2001: 61.
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La resta dels àmbits excavats són de difícil adscripció funcional
malgrat que per documentació se sap de la presència de molts
espais funcionals que no podem ubicar amb seguretat. És el cas,
per exemple, de l’hostatgeria, la infermeria, la biblioteca, etc.
El programa constructiu s’estén per tota la superfície del solar
que ens ocupa, per tal de proporcionar al convent les dependències necessàries pel seu funcionament. Aquest fet porta la
inclusió de l’àmbit que tancava el conjunt pel seu costat nordoccidental (construït en un moment anterior), amb la construcció d’una sala quadrangular que unirà aquest amb el dormitori, encara que deixant un passadís per accedir a la zona més
septentrional del convent. En aquest moment desapareix l’àmbit en què funcionava (construït amb contraforts interiors),
propiciant la formació d’un pati o possible claustre secundari
que articularia diverses habitacions de servei.
La zona immediata a l’església es destina a cementiri, creiem
que aquesta necròpolis es situaria bàsicament rere la capçalera
i en l’espai situat entre la seva façana oriental i el carrer
Colomines. Des de bon començament hi trobem tombes construïdes adossades a les seves parets i una necròpolis de fosses
simples a la zona exterior de la capçalera. Aquesta àrea cementirial possiblement estaria delimitada per una tanca. Amb tot,
també trobem enterraments simples al pati del claustre, així
com dos vasos construïts a tocar de la façana principal, zona que
probablement estava ocupada per una plaça d’accés públic i
podria utilitzar-se per la predicació, a imitació de diferents
exemples localitzats a d’altres convents de mendicants.
El conjunt es completava amb la situació d’una gran horta al nord
del convent, encara que podria haver estar ocupada sectorialment
per algunes edificacions que són esmentades a les fonts documentals i que no han estat documentades en el procés de la recerca. Com podem veure el solar en aquest moment seria molt més
extens que l’aparegut a la documentació gràfica del segle XIX, i
arribaria possiblement fins al carrer Sant Pere Més Baix actual.
Pel que fa l’espai urbà que envolta Santa Caterina, aquesta ja és
una zona plenament integrada al teixit de la ciutat, amb vials
que ja s’han definit. Entre aquesta zona i la vilanova de Sant
Pere de les Puel·les s’està urbanitzant l’espai a partir dels carrers
que han de vorejar necessàriament el gran solar del convent.
Santa Caterina va actuar com un gran tap que dificultava la
comunicació entre la zona de la Bòria i Ribera i la de Sant Pere.
c) La renovació de l’església
Al llarg de la primera meitat del segle XIV, es va procedir a
ampliar i monumentalitzar l’església conventual, substituint
l’antiga capçalera per un absis poligonal, afegint capelles laterals amb voltes de creueria a ambdós costats de la nau, solució
aquesta que potser s’aplica a la nau central.
Aquesta obra és fruit de les necessitats de la comunitat, de la
major capacitat econòmica del convent i de la desaparició de
l’antiga de normativa constructiva de l’orde dominic (molt restrictiva), i tot això es fa seguint els nous corrents i aplicant els
models del gòtic meridional.
Aquesta obra comporta un canvi general a tota la zona oriental
del convent, motivant la desaparició de la sagristia i la capella
adossada, així com canvis al claustre i el desplaçament de les
zones funeràries. (Figura 14, fase VIc)
La nova capçalera (Figura 16) presenta una planta poligonal de
set trams i vuit contraforts externs, les característiques del qual

ja es coneixien gràcies als plànols elaborats per J. Casademunt.
Se li afegeix una nova tramada que podria fer funcions de
creuer, ocupant l’espai de l’antiga capçalera, l’església assoleix
així un total de set trams.
Les capelles situades entre els contraforts estan obertes a la nau
central i es comuniquen interiorment i es distribueixen set a
banda i banda. Les seves característiques es poden veure a la
planimetria ja esmentada.
La façana es manté a la mateixa zona que a l’època anterior
encara que s’amplia per incloure les noves capelles.
A l’església la construcció de l’absis poligonal s’ha realitzat mitjançant la tècnica de l’encofrat perdut. Les fonamentacions presenten una potència de quatre metres de fondària i estan construïdes per capes, oscil·len entre 40 i els 50 cm fins assolir els
tres metres. Es disposa una capa de pedres petites i morter per
regularitzar i, a sobre, grans pedres de gres de Montjuïc sense
treballar situades verticalment, unides amb morter. A la construcció s’evidencia que els contraforts estan realitzats amb anterioritat i la resta recolza sobre d’ells. S’ha recuperat l’empremta de l’inici del pany del mur a un dels contraforts, que permet
apuntar una amplada del mur al voltant dels 70 cm.
Pel que fa a les capelles, es van realitzar en diferents fases, iniciant-se els treballs per la zona del carrer Colomines, pràcticament sense construccions, a excepció de la capella dels contraforts i algunes tombes exteriors. Aquest fet va facilitar les obres
d’ampliació de les capelles d’aquesta banda, també anomenades de l’evangeli.
Arqueològicament, a nivell de fonaments, es documenten diversos moments de construcció i diferents tipologies de fonaments
(encara que només en la forma i no en la concepció), condicionats per la necessitat de reforçar el costat de l’església que no
recolzava sobre d’altres estructures.
Bàsicament l’esquema és molt simple: es construeixen reforços
als contraforts existents, es tanca l’espai que delimitaran les futures capelles i es construeixen contraforts exteriors. La tècnica de
construcció és molt similar a la resta de les documentades en
aquesta fase, es construeix una fonamentació de pedra sense treballar i morter de calç disposat en capes d’un 40 cm de gruix
mitjançant l’encofrat perdut, però la part de l’últim metre exterior es construeix amb carreuó, ja que s’utilitza aquesta paret
com a límit d’una línia de tombes adossades a la cara exterior.
L’ampliació del costat a tocar del claustre va ser més laboriosa
que la de l’altre costat, bàsicament perquè comportava l’enderroc o readequació de diferents espais i àmbits. S’enderroca l’antiga sagristia, situada al nord de l’església, i es reforma totalment
el claustre i el passadís que pujava al segon pis del dormitori.
L’esquema emprat és el mateix de l’altre costat o d’epístola, es
construeixen reforços als contraforts existents, es tanca l’espai que
delimitaran les futures capelles i es construeixen contraforts exteriors. Però aquest esquema s’adapta a algunes estructures existents. Bàsicament es reaprofita el mur que delimitaria la galeria del
claustre com a tancament de les capelles, reforçant-lo amb unes
fonamentacions que passen per sota amb forma de T invertida.
Així doncs, es construeixen reforços a la majoria dels contraforts de la nau, que presenten les mateixes característiques, es
recolzen als contraforts existents, però deixant un espai d’aproximadament un metre i mig respecte al mur de tancament de
les capelles. Són fonamentacions realitzades amb la tècnica de
l’encofrat perdut, construïdes a imitació de l’absis poligonal
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Figura 16
Vista dels fonaments del prebisteri de l’església.
La capçalera de forma triabsidada (s. XIII) situada
a l’interior dels fonaments de la forma poligonal
(s. XIV).
(Foto: Josefa Huertas-MHCB)

amb capes de grans pedres sense treballar disposades verticalment, lligades amb morter que alternen amb capes de regularització formades per pedres de mida petita i morter.
Aquesta monumentalització afectà de forma molt directa al
claustre ja que va comportar el desplaçament de la galeria meridional i que les galeries oriental i occidental fossin més curtes,
per adaptar-se a l’espai resultant. Així mateix, l’estructura es
referma per la disposició de les voltes de creueria. Aquesta
reforma serà la que portarà a la construcció del claustre gòtic de
Santa Caterina que apareix en diferents plànols i il·lustracions
que ens han arribat. Cal observar, també, que la construcció d’aquest claustre no es féu d’un sol cop, si no ben al contrari, s’observen a nivell arqueològic, diferents interrupcions de les obres
considerant les diferències constatades a nivell tècnic en la construcció dels diferents trams corresponents en aquest claustre.
Aquestes interrupcions fan pensar que l’obra d’aquest claustre
es perllongaria durant bastants anys.48
Les solucions tècniques emprades per tal d’adaptar les antigues
estructures a les noves necessitats constructives del convent
denoten un gran domini a l’hora de resoldre els diferents problemes, possibilitant el reaprofitament de les estructures existents per tal de noves funcionalitats com és el cas del mur del
pati del claustre de la galeria a tocar del temple, el qual amb l’engrandiment de l’església, passaria a ser el tancament d’aquesta.
D’altra banda, la monumentalització del temple va propiciar el
canvi de situació dels espais funeraris que envoltaven el temple.
Així, la construcció de l’absis poligonal comportà l’amortització
de la necròpolis de fosses simples que fins aquells moments havia
existit a tocar de la capçalera triabsidada, així com la desaparició

de les tombes construïdes adossades a l’exterior de l’església i que
es situaven al tancament sud de l’església, cosa que va fer traslladar la zona cementirial a l’exterior de la nova construcció, però
amb un programa constructiu que ja estava inclòs a la mateixa
construcció de les capelles, com ja hem esmentat anteriorment.
Finalment, a la zona de l’antic pati de predicació situat al peus
de l’església, comença a funcionar un nou espai funerari que
vindrà a completar l’existent (conformant una àrea de necròpolis que envoltarà el temple en tres dels seus quatre costats),
anomenat claustre forà, conegut per la documentació.
Les evidències materials d’aquest claustre amb caràcter funerari consisteixen en dues galeries, l’oriental i la septentrional,
(que depassen els límits de l’excavació), formades per la construcció de dues filades de tombes unides pel seu costat curt,
construïdes amb carreuó regular i concebudes de forma unitària. El mur exterior d’aquestes és més gruixut i podria sustentar
una paret perimetral. La galeria oriental, d’uns dos metres
d’amplada, és situa paral·lela a la façana, els contraforts de la
qual també estan ocupats per tombes. Així mateix també s’ha
localitzat algunes tombes construïdes i enterraments en fossa
simple al mig de la galeria. La galeria septentrional està limitada per un mur de tancament, i conformant també una galeria
d’uns dos metres, encara que l’espai funerari depassa la galeria
i ocupa la zona adjacent. El nivell d’arrasament d’aquest no ens
permet entrar en més detalls.
Per fer-nos una idea de com seria aquest claustre podem apuntar el següent text, «Comensà la pietat dels fidels a adornar dit cementiri ab magnífiques sepultures, a vista de lo que se animá lo Convent a
cubrir lo voltant del cementiri ab voltas cubertas ad molta perfecció for-

48. Com a paral·lel estilístic citem el claustre del convent de Sant Agustí Vell de Barcelona, datat al segle XV.
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mant un claustro que servia per a la decencia de las sepulturas... En lo
pasatge ahont estaba Nª Sra. de Gracia, cual capella derriba lo Gobern
Constitucional, que era debant la casa Depares tambe hi habia magnifichs sepulcres, entre altres lo de D. Jaume Carles y antes del derribo de
dita capella se conservaban en ella vestigis de algun arc de estas sepulturas (també de D. Pere de S. Climent)».49
Com a apunt final i en relació en aquest claustre cal indicar que,
si bé aquest s’ha pogut documentar perfectament al solar del
mercat, tot i que a nivell de fonaments, les restes documentades
a la plaça de Santa Caterina50 fan pensar que no s’arribaren a
edificar totes les galeries del claustre.
Amb la monumentalització de l’església i la construcció del
claustre forà es finalitza aquest moment de construcció gòtic,
amb un panorama molt diferent del que es coneixia fins al
moment de l’excavació.
A continuació passarem a enumerar les diferents reformes que
va partir el convent al llarg dels segles fins arribar a assolir la
imatge que ens ha arribat gràcies a la planimetria conservada.
d) Les reformes del convent
La primera gran reforma vindrà motivada per un fet aliè a la
voluntat de la comunitat i del qual no hem trobat cap ressò a les
fonts escrites. Les dades arqueològiques ens permeten situar un
esdeveniment catastròfic que va suposar l’esfondrament de la
Sala Capitular gòtica en un moment anterior a finals del segle
XV.51 Això va suposar una redistribució de l’organització de l’espai conventual, la qual comportà la partició del dormitori, i la
ubicació de l’aula Capitular a la zona del dormitori més propera a l’església i altres reformes. A partir d’aquest moment es va
perdre la memòria de l’antiga sala capitular i al seu lloc es va
construir un segon claustre a inicis del segle XVI, després de
reblir de nou el terreny. Aquest claustre no es va arribar a finalitzar (Figura 17, fase VId).
A sobre d’aquest rebliment es realitzen fins a un total de 10
fonamentacions que seran les bases dels pilars de les arcades del
claustre. Són construïdes amb la tècnica d’encofrat perdut i formades per pedres sense treballar i fragments arquitectònics, tot
lligat amb morter de color ataronjat molt pobre. Són fonamentacions de diferents mides però que oscil·len al voltant del 2
metres de llargada per 1 metre d’amplada, a excepció de la
fonamentació de la cantonada del claustre que presenta una
llargada de 3 metres.
De l’interior de les diferents fonamentacions s’ha recuperat un
important conjunt de fragments de traceria de pedra de gres de
Montjuïc i altres elements que podrien correspondre a restes
dels finestrals de la Sala Capitular.
Aquestes fonamentacions estan distribuïdes formant dues alineacions que fan cantonada, descrivint dues galeries en forma de
“L”. La primera en paral·lel al mur de tancament del claustre

gòtic i la resta enfrontades als contraforts (entre el cinquè i el
novè) del dormitori.
La galeria meridional és de la mateixa llargada que la del claustre gòtic, concretament al voltant dels 29 metres, i l’oriental està
al voltant dels 30 metres. L’amplada de les dues galeries es
podria situar (per les mides de les fonamentacions) entre els
3,50 i els 5 metres, encara que si establim paral·lels amb el claustre gòtic la mida més probable seria de 4 metres.
L’excavació ha posat en evidència els fonaments d’una edificació de planta circular situada al bell mig d’aquest claustre. La
presència d’una fonamentació central i les canalitzacions d’aigua que hi menen permeten la interpretació d’aquest espai com
una font coberta, probablement el lavatori de la comunitat de
frares.
En aquest moment la sala paral·lela al dormitori guanya un
metre d’amplada amb l’enderrocament dels seus límits est i
nord i construint dos tancaments nous. Aquestes fonamentacions estan construïdes bàsicament amb pedres treballades i
carreuons reaprofitats, també es documenta la presència de llosetes ceràmiques i pedra sense treballar tot lligat amb morter de
color ataronjat. Entre els materials podem apuntar la recuperació de diversos capitells gòtics, així com d’altres elements arquitectònics.
Aquest àmbit presenta una característica molt interessant. Es
documenta tota una sèrie de petites fonamentacions, amb
arrencaments d’arcs rebaixats de rajola ceràmica, que assoleixen una alçada inferior a un metre i que se situen en línia amb
els contraforts dels dormitoris.
Això es podria interpretar com una elevació del nivell de circulació respecte al moment anterior amb la finalitat de crear una
cambra d’aire per prevenir la humitat del terreny, ignorem amb
quina finalitat.
La gran reforma de finals dels segle XVI i inicis del XVII és la
construcció d’una segona línia de capelles a la zona del cementiri del carrer Colomines, dins d’un programa constructiu que
es completa amb una gran capella dedicada al Santíssim
Sacrament i una nova sagristia, situades a dreta i esquerra, respectivament, del presbiteri. Aquest procés tenia com a objectius
l’adequació de l’església als nous corrents artístics i, possiblement, dignificar la figura Ramon de Penyafort, santificat en
aquests moments, a qui es van dedicar les tres primeres capelles
gòtiques i les tres primeres barroques conformant l’anomenada
esglesiola de Sant Ramon, amb entrada independent i cor. Les
capelles es van inaugurar el 19 d’abril de 1626, amb la presència del rei Felip IV.52
Malauradament, el tancament d’aquestes capelles es situa en la
seva part més important al carrer Colomines i en el decurs de
l’excavació només s’han recuperat parcialment algunes de les
fonamentacions que delimitarien els laterals de les capelles, que

49. Una còpia, realitzada al segle XIX, d’aquest document, la trobem transcrita a ANDRÉS, 1987: doc. 194 (13 d’octubre de 1320), havent-la reproduït anteriorment el canonge
Barraquer.
50. La intervenció realitzada a la plaça de Caterina s’ha dut a terme recentment, sota la direcció tècnica de Daniel Alcubierre.
51. AGUELO, HUERTAS, PUIG, 2002.
52. CASADEMUNT, 1886: 25-26.
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ESQUEMA EVOLUTIU DE L’OCUPACIÓ DEL SOLAR (4)
Figura 17
Fase VId.
El convent de Santa Caterina a finals del segle XVI.
Fase VIe.
El convent de Santa Caterina a finals del segle XVIII.
Fase VIf.
El convent abans de 1835.
(Dibuix: Judit Vico-MHCB)
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recolzen als contraforts gòtics (Figura 17, fase VIe). Aquestes
fonamentacions estan realitzades amb la tècnica de l’encofrat
perdut, amb pedres sense treballar, algunes de reaprofitades i
fragments de maons, tot lligat amb un morter de color blanc
molt compacte, amb unes cotes de funcionament entre els 5,60
i els 3,80 msnm. La majoria presenten una amplada al voltant
dels 60 cm, a excepció de la més propera a l’absis que delimitaria la capella del Santíssim, de majors dimensions, que dobla
pràcticament a la resta de fonamentacions del mateix moment.
També és ara quan s’han de situar diverses reformes a la zona
del pati de davant de l’església o claustre forà, entre les quals
esmentarem el canvi del pòrtic, segurament provocat per la
construcció de les noves capelles, així com canvis a la tanca del
convent en aquest sector i d’altres dependències secundàries.
Totes aquestes obres van amortitzar l’àrea de cementiri situada al
voltant del temple, tant a la zona de la capçalera com a les capelles del carrer Colomines i el claustre forà. Aquest fet va propiciar l’ocupació massiva de l’interior de l’església com a zona d’enterrament, al contrari del que passava en moments anteriors.
Ja al segle XVIII, la reforma més important és la construcció
d’una cripta funerària (Figura 18) situada als peus del presbiteri de l’església, de forma rectangular, formada per 33 nínxols
horitzontals allargats, disposats en bateries de quatre per quatre
(setze a cada costat), amb un nínxol central a la paret més allunyada de les escales d’accés. Tots els nínxols conservats tenen el
número pintat en negre a la part superior i el nínxol central
conserva, també pintat en negre, la data de construcció, 1793. A
sobre d’aquest nínxol, es va localitzar un alt relleu que es pot
situar cronològicament en un gòtic tardà. La peça està clarament reutilitzada i repintada abans de situar-la a la cripta. S’han
documentat dues capes de pintura: la més antiga amb restes de
pa d’or i la més moderna (datable al segle XVIII) policroma.
Representa una Verge amb Nen, amb dues figures d’orants
(masculina i femenina) a banda i banda. La presència del nínxol central associat a l’alt relleu faria pensar en la possibilitat
d’un altar en aquest àmbit funerari.
A nivell urbanístic, la construcció de les noves capelles i les
reformes a la zona del pati, encara que no devien ocupar espai
públic, van contribuir a augmentar la sensació d’estretor i els
problemes de llum i ventilació de la zona, en substituir la possible tanca anterior del cementiri per unes estructures construïdes de més alçada.
e) El convent de Santa Caterina i la planificació
urbanística municipal
El segle XIX marca la davallada i la desaparició del convent,
malgrat que fins a la dècada dels anys 20, el solar del convent
es mantenia com als segles anteriors, ocupant una gran porció d’una zona de la ciutat amb grans problemes de concen-

tració urbana,53 encara que molt aviat les coses van començar
a canviar.
En aquesta dècada dels vint, el convent inicia un estira-i-arronsa amb l’Ajuntament que el portarà a perdre part dels terrenys
de la seva propietat. El 4 de febrer de 1822, l’Ajuntament de
Barcelona demanà la demolició de la tàpia de Santa Caterina,
amb l’objectiu de fer una plaça. Això serà l’inici del conflicte de
la comunitat de Santa Caterina amb l’Ajuntament de Barcelona,
durant el trienni liberal, veié com el convent, pel seu costat occidental, perdia els terrenys i les edificacions que tenia fins al
carrer del Tragí. Totes les edificacions d’aquesta zona foren
enderrocades el 1823, i el segon claustre quedà a la vista. La
finalitat d’aquest enderrocament, segons un document conservat a l’A.H-P.A.O.P, era perllongar el carrer Freixures fins al de
Semoleres, en el lloc on també coincideixen el carrer
Colomines i el de la Volta de Sant Silvestre. A l’esquema de la
planta del document esmentat també s’observa com el carrer
Palma era perllongat fins al nou tram del carrer Freixures.
D’aquesta manera, l’antic convent de Santa Caterina de
Barcelona perdia els terrenys que quedaven al sud-oest del nou
tram del carrer Freixures en favor de l’Ajuntament de
Barcelona.
Tanmateix, l’arribada dels reialistes al poder, comportà el
retorn d’aquests terrenys a mans de la comunitat religiosa, la
qual donà a cens els solars delimitats entre l’esmentat perllongament del carrer Freixures i el carrer del Tragí.
L’any 1830, s’inicien els treballs de construcció de noves dependències a l’espai entre els claustres i el carrer Freixures. En
aquest espai, el convent procedí a l’edificació de diverses construccions, on podem remarcar un edifici amb onze botigues a la
planta baixa i la nova biblioteca a les altres plantes, i una nova
hostatgeria.
Arqueològicament s’han recuperat fonamentacions de la majoria de les edificacions d’aquests moments, amb la recuperació
en planta de les onze botigues, l’hostatgeria i, com a novetat,
resultat de la nova obra, una habitació trapezoïdal situada entre
les botigues i el claustre gòtic (Figura 17, fase VIf).
Els fonaments documentats estan realitzats mitjançant la tècnica de l’encofrat perdut i realitzats amb maçoneria on s’alternen
elements ceràmics, pedra sense treballar i pedra reaprofitada.
Són fonaments de gran potència i arriben a assolir els dos
metres de fondària. Aquesta tècnica serà l’emprada també als
primers moments del mercat que va substituir al convent.
El 25 de juny de 1835 el convent fou assaltat i cremat. El 1837
s’enderrocaren el convent i l’església, tot i que alguna de les edificacions conventuals encara subsistí uns anys, com ara la hostatgeria del convent (venuda a Mariano Borrell o l’edifici de la
biblioteca.

53. GARCIA ESPUCHE, GUÀRDIA I BASSOL, 1986: figura 2. A finals del segle XVIII es situa una densitat de uns 1.000 habitants per hectàrea.
54. “1º Por estar amontonados en tan pequeño recinto tantos millares de moradores. 2º Por la angostura de la mayor parte de sus calles y por estar tan apiñados los edificios. 3º
Porque la construcción de estos se atiende menos a la comodidad de los habitadores que á la renta que pueda producir a sus dueños, resultando de aqui la desmedida elevación de
los edificios y su subdivisión excesiva en habitaciones que mas bien merecen el nombre de boardillas. 4º Resultado funesto de lo antecedente son la humedad, la falta de luz y de ventilación, origen de muchas enfermedades y del desarrollo é intensidad de los contagios”. Arxiu Administratiu de Barcelona. Núm 769 3/1. EXPEDIENTE acerca la formación de una Plaza
Mercado en el terreno que existieron la iglesia, convento y huerto de Dominicos de Sta Catalina de Barcelona.
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Figura 18
Vista de la cripta (finals del segle XVIII) situada davant del presbiteri de l’església.
(Foto: Josefa Huertas-MHCB)

FASE VII: EL MERCAT D’ISABEL II, O DE SANTA CATERINA
Molt aviat, l’Ajuntament Constitucional de Barcelona expressa
la intenció d’edificar una plaça-mercat, en el solar que fins llavors havia ocupat el convent dels Pares Dominics de Barcelona.
La motivació que impulsava al comú barceloní a plantejar el
projecte d’una plaça mercat es fonamentava en raons de salubritat d’higiene pública.54
El 10 d’octubre de 1844 es col·locaria la primera pedra per a la
formació de la gran plaça, que portarà el nom d’ISABEL II.55 El
projecte del mercat (Figura 19) va ser fet per l’arquitecte José
Mas i Vila, el gener de 1844.56 Quatre anys més tard, s’inaugura
el mercat amb la construcció de tres dels quatre cossos projectats.
Posteriorment, es porten a terme diversos projectes de reforma i
a finals del segle XIX, es construeixen els dos cossos meridionals
del mercat (zona del carrer Colomines). Així mateix entre aquest
moment i inicis del segle XX es cobreix l’espai central i s’unifiquen els cossos septentrional i meridional. És el moment en què
passa a ser un edifici tancat i perd el seu caràcter d’espai públic.
L’obertura de la via C del Pla Baixeras (actual Avinguda de
Francesc Cambó) va comportar la pèrdua, als anys 40 del segle
XX, dels cossos septentrionals (antiga peixateria). Aquesta
reforma va propiciar la construcció d’una nova façana, realitzada per l’arquitecte Francesc Florensa, que ens ha arribat fins a
l’actualitat i encara es conserva.
La reforma actual preveu un mercat de dimensions més reduïdes que ocuparà pràcticament la plaça del primer projecte del
segle XIX, i la resta de l’espai restarà ocupat per una zona de
reserva arqueològica i un edifici de pisos assistits per gent gran.
Així, quan es finalitzi la reforma del mercat també conclourà la

reforma de la construcció de l’avinguda de Francesc Cambó, i
proporcionarà un nou urbanisme a la zona.57
Conclusions
Finalment, i ja per concloure aquest assaig sobre l’ocupació i
evolució del solar de Santa Caterina i el seu barri, cal fer un
seguit d’observacions.
Com ja havíem avançat hem pogut veure una ocupació del
terreny, de forma intermitent, durant pràcticament 4000 anys,
des de l’ocupació de l’Edat del Bronze fins a l’actualitat.
Primerament, cal observar que les dades exposades a la fase I,
contribueixen a enriquir el coneixement de la prehistòria del
pla de Barcelona, on en els darrers anys, la visió de l’ocupació
prehistòrica al territori ha canviat de forma significativa, quan
les dades d’aquest jaciment es posen en relació a d’altres ocupacions prehistòriques del pla barceloní, poden plantejar un
seguit de reflexions sobre la topografia existent a l’època, la
qual com s’ha vist, creiem que estaria formada per un paisatge
molt diferent a l’actual que només estudis de conjunt sobre el
tema ens permetran conèixer en profunditat.
El pas al moment històric està marcat per diferents factors entre
els quals és d’un gran interès la constatació de la parcel·lació
originada en el moment de la fundació de la colònia romana.
Cal destacar, en relació amb aquesta, que les línies de propietat
documentades a l’excavació semblen funcionar en una orientació propera a la dels eixos principals de la ciutat, contradient
algunes hipòtesis anteriors. (Figura 20)
Aquesta parcel·lació es mantindrà com a mínim fins al segle XI,
tot i que entre el segle I i el IV dC hi haurà una important alte-

55. Es va recuperar el contingut de la primera pedra format per un tub de plom, amb un conjunt de monedes de Carles IV, Ferran VII i Isabel II, així com una medalla commemorativa de la visita de la regent Maria Cristina a Barcelona.
56. “una Plaza de quatrocientos palmos de longitud, y doscientos de latitud, quasi el doble de la del Borne, por limitár aquella su latitud á ciento y diez palmos por termino medio,
y á mas un portico de treinta palmos ancho para la comodidad del Publico, y prestár abrigo en tiempo de lluvias, circuyendo el espresado portico un crecido numero de tiendas, á
fin de que la venta de toda clase de carnes se verifique con la limpieza y acopio que se requiere; hallandose en el estremo de dicha Plaza el local destinado para pescaderia y demas
objetos convenientes al mercado”. Arxiu Administratiu de Barcelona. Núm 769 3/1. EXPEDIENTE acerca la formación de una Plaza Mercado en el terreno que existieron la iglesia, convento y
huerto de Dominicos de Sta Catalina de Barcelona.
57. Per més informació sobre aquesta fase consultar AGUELO, HUERTAS, en premsa, b.
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Figura 19
Planta del mercat de Santa Caterina (1861). Arxiu Administratiu de Barcelona, 769

ració de la cota de circulació amb la voluntat de cercar una
major uniformitat del terreny.
El primer establiment vinculat al parcel·lari romà correspondrà
a un centre terrissaire altimperial amb una vida molt curta, que
donarà pas, desprès d’un període d’abandonament a una
necròpolis tardoantiga.
Aquesta necròpolis presenta d’una banda una clara delimitació
de l’espai i d’altra banda, tota una sèrie de característiques que
posen de manifest la seva importància, com a reflex d’aspectes
de diferenciació social.
Entre els segles VIII i X, el solar serà destinat a un ús agrícola
sofrint un canvi en el sistema d’explotació.
Cap al segle XI, hem de situar l’inici de la fase V amb l’edificació del cenobi, possiblement de Sant Salvador, l’edificació del
qual sembla respectar encara els antics límits de la propietat
romana. Posteriorment, amb els primers indicis d’urbanització
d’aquesta àrea datables de finals del segle XII i inicis del segle
XIII, es començarà a alterar l’antiga parcel·lació, fruit possiblement d’un replantejament de l’organització de la propietat que

comportà, d’una banda, la divisió de l’alou de Guillem Durfort,
i d’una altra, l’establiment i sotsestabliment de diferents tinents
en aquests terrenys, per part dels diferents senyors aloers.
Aquesta darrera parcel·lació desaparegué amb l’arribada de
l’Orde de Predicadors. En relació a aquests, volem remarcar el
gran interès de l’estudi d’un assentament dominic dels primers
temps quan presenten una clara vocació d’humilitat i encara no
tenen la necessitat dels grans conjunts posteriors.
Seguidament, s’edificarà un nou convent que es correspon amb
a la fase VI del jaciment, la cronologia del qual arrenca al segle
XIII, per desaparèixer a principis del segle XIX.
L’estudi de les restes conservades ens permet aportar noves
dades tècniques i històriques sobre aquest conjunt edilici d’una
gran transcendència en relació, entre d’altres temes, a la introducció del gòtic meridional a les nostres terres, tot qüestionant
el model proposat fins ara.
L’enderroc del convent, el 1823 parcialment, i el 1837 en el seu
conjunt, donarà lloc a la fase VII del jaciment, caracteritzada
per un nou procés d’urbanització del sector, en el marc del qual
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Figura 20
Nova proposta d’alineacions del cadastre romà proper a la colònia, a partir del resultat de la intervenció de Santa Caterina i comparada amb la proposta de J.M. Palet (1997).
(Dibuix: Josefa Huertas, Edmond Mestres-MHCB)

es construirà el mercat d’Isabel II o de Santa Caterina, així com
diverses edificacions destinades a habitatge, amb la conseqüent
obertura de diferents carrers.
El cas de Santa Caterina no és únic a una ciutat com Barcelona
que en aquells moments encara mantenia les muralles (a excepció de les de la Rambla, enderrocades 50 anys abans) i patia de
grans problemes d’espai per edificar i d‘ús públic, aguditzat a
aquesta zona de la ciutat per la densificació humana provocada
per l’enderroc parcial del barri de Ribera, a inicis del segle
XVIII. Els terrenys dels diferents convents enderrocats van permetre la construcció d’equipaments per la ciutat, com podria
ser el Mercat de La Boqueria (convent de Sant Josep), així com
la creació de diverses places públiques.
Com a apunt final, només volem manifestar que amb aquest
article, hem volgut presentar algunes noves línies d’investigació,
que es troben en un moment molt incipient, i que només propers estudis i noves dades permetran aclarir la seva resolució.
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