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3   Activitats en línia
A la pàgina web del Museu Diocesà de Barcelona (www.cultura.arqbcn.org) 
trobareu diversos exercicis interactius complementaris mitjançant l’enllaç 
“EDUCACIÓ” i les dades següents:

Usuari: GOTIC                             Contrasenya: MDB2012

Les activitats es divideixen en set blocs temàtics i es basen en una sèrie 
de preguntes i respostes, sopes de lletres, puzles, jocs de memòria... 
Per facilitar l’accessibilitat a les activitats educatives multimèdia, s’han 
desenvolupat amb JClic, una aplicació de programari lliure basada en 
estàndards oberts que funciona en diversos entorns operatius: Linux, Mac 
OS X, Windows i Solaris. Més informació a: http://clic.xtec.cat/ca/jclic/
index.htm

Els requeriments del sistema per a la utilització d’aquest recurs són: 
Sistema operatiu: Windows, Linux, Mac OS X i Solaris / Java 7 update 7

2   Plànol
L’activitat principal és el recorregut cronològic per la Barcelona gòtica. 
Durant la ruta l’alumnat haurà de seguir les instruccions i orientar-se 
amb el plànol per resoldre les qüestions que se li plantegen en cada 
punt d’interès. Les preguntes i activitats estan dividides en àmbits que 
s’identifiquen mitjançant diferents colors (Barcino blau, Museu Diocesà 
de Barcelona verd clar, plaça Ramon Berenguer III el Gran verd fosc, 
Santa Maria del Mar taronja, plaça de Sant Jaume i plaça del Rei rosa, 
Catedral de Barcelona lila i Santa Maria del Pi groc). Abans de la sortida 
es recomana presentar l’activitat als alumnes per si tenen algun dubte, i 
és aconsellable que portin assenyalada sobre el plànol la ruta que faran. 
L’activitat inclou l’entrada gratuïta al Museu Diocesà de Barcelona durant 
el recorregut.

1   Quadern didàctic
En primer lloc, abans de fer l’itinerari, és aconsellable preparar la 
visita i apropar l’alumnat al barri i al seu entorn. En aquest Quadern 
didàctic teniu els continguts específics que es treballaran al Barri Gòtic 
sobre la ciutat de Barcelona. Aquest quadern també conté fitxes amb 
propostes didàctiques optatives, podent escollir el professor les activitats 
més adequades d’acord amb el nivell, l’edat i els interessos del grup 
d’alumnes.

Connecta’t al Barri Gòtic és una proposta d’itinerari didàctic dirigida als alumnes dels darrers cursos 
d’educació primària i els primers de secundària. El recorregut que es proposa per Barcelona està farcit 
d’obres emblemàtiques que serveixen per contextualitzar la història de Catalunya, alhora que s’estudia la 
història local de la ciutat des dels seus orígens al segle I aC. fins a la mort de Martí I l’Humà el 1410, rei 
d’Aragó que fou el darrer rei, descendent per línia directa, del casal de Barcelona.

Connecta’t al Barri Gòtic
Guia de materials
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Els continguts 

Tot i que els continguts generals estan 
àmpliament desenvolupats en els llibres 
de text que teniu a les escoles, una petita 
introducció històrica contextualitza la 
ciutat de cada època. 

A continuació, s’ofereixen els continguts 
més específics sobre Barcelona, combinant 
diferents recursos com plànols, plantes, 
seccions i alçats d’edificis, dibuixos, 
fotografies, etc.

CONNECTA’T AL BARRI GÒTIC
Quadern didàctic

Amb el Quadern didàctic posem al vostre abast tot el que necessiteu per al desenvolupament de l’activitat 
Connecta’t al Barri Gòtic. 

Els continguts del quadern estan dividits en cinc temes dedicats a la història de Barcelona, des de la seva 
fundació entre els anys 15-13 aC. pels romans, fins a la mort el 1410 de Martí I l’Humà, que fou el darrer 
rei del casal de Barcelona. Hem triat aquesta data límit perquè d’alguna manera assenyala la fi del període 
esplendorós del gòtic a Barcelona.

s. I aC. s. I s. II s. III s. IV s. V s. VI s. VII s. VIII s. IX s. X s. XI s. XII s. XIII s. XIV s. XV

15-13 aC. 415 719 801 1162 1410

1
BARCINO

2
BARCHINONA

3
BARSHILUNA

4
ELS PRIMERS COMTES DE 

BARCELONA

5
BARCELONA GÒTICA

Connecta’t al Barri Gòtic es fonamenta sobretot en el llegat material que es veurà al Barri Gòtic durant 
el recorregut cronològic amb el plànol. Igualment, hem volgut incloure en l’activitat els períodes de la 
Barchinona visigoda i la Barshiluna islàmica, tot i que pràcticament no se’n conserven restes, per tal de 
mantenir una coherència cronològica i històrica.

Un sisè tema està dedicat al Museu Diocesà de Barcelona, on podreu entrar gratuïtament per completar 
l’activitat. És molt important l’estudi d’aquesta institució perquè, situada al cor del Barri Gòtic, és una 
síntesi de la història de Barcelona i de la seva diòcesi, tant des del punt de vista arquitectònic com des del 
punt de vista de les seves col·leccions.

En cadascun d’aquests sis temes trobareu diverses propostes didàctiques en forma de fitxes que us 
serviran perquè, quan ho cregueu convenient, treballeu els continguts que considereu necessari reforçar en 
l’alumnat abans de fer la visita al Barri Gòtic amb el plànol.

Al final del Quadern didàctic també trobareu les respostes de totes les activitats, en primer lloc les d’aquest 
quadern i després de les del plànol que l’alumnat treballarà durant la ruta, així com una àmplia bibliografia.
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Conscients de l’amplitud i la complexitat de la cronologia que abraça l’activitat, hem considerat bàsic 
estructurar les propostes didàctiques de cada tema de la següent manera: en les primeres fitxes l’alumnat 
trobarà les respostes a les preguntes quan, on i com, llegint fonts primàries o secundàries, i transferint la 
informació, elaborant mapes i frisos cronològics, plànols dels edificis, etc. En la resta de fitxes es proposen 
activitats sobre aspectes específics rellevants de cada lloc o monument que es visitarà durant el recorregut 
pel Barri Gòtic de Barcelona.

55
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 ACTIVITATS                                                                                     Santa Maria del Mar

@ Ves a la web de GoogleMaps i anem a veure la plaça de Santa Maria des d’una altra perspectiva.  
Veuràs perfectament la coberta de l’església de Santa Maria del Mar. Molt a prop hi ha més de vint 
carrers amb el nom d’algun gremi. Trieu-ne un que us sembli curiós i expliqueu en què consistia 
la seva feina.

Abaixadors

Xocolaters

Garbelladors

Daguers

Argenters

Estorers

Bastaixos de capçana

Sellers

Apotecaris

Velers

Cervellers

Llogaters de mula

Tapiners

Manescals

Calafats

Preparaven i venien medicaments.

Fabricants de dagues, espases de fulla curta.

Feien i adobaven selles i altres guarniments.

Fabricants de capells de ferro que cobrien el crani.

Produïen tapins, una espècie de sandàlia de dona.

Fabricaven o venien estores.

Es dedicaven a garbellar cereals per compte d’altre.

Igualaven els pèls dels draps.

Curaven les malalties a les bèsties.

Feien i venien la xocolata.

Fusters de ribera que construïen embarcacions.

Traginaven càrregues damunt del cap

Fabricaven i venien vels.

Llogaven bèsties de càrrega.

Treballaven metalls com la plata i l’or.

Van ser els habitants del barri: els gremis relacionats amb l’activitat portuària, així com 
els menestrals, els mercaders i els nobles del carrer Montcada, els que van fer possible la 
construcció de Santa Maria del Mar.

Relaciona els següents gremis amb l’activitat que desenvolupaven.

Observa la fotografia

Hi ha un gremi que està molt ben representat a la porta principal i 
els capitells de Santa Maria del Mar. Qui són i com devien contribuir 
a la seva construcció?

UN BARRI PLE DE GREMIS

Explica amb les teves paraules que vol dir l’afimració “Avui en dia el barri de la Ribera continua 
ple de gremis”.

Qui és la Petra?
La Petra, un carreu de les pedreres de Montjuïc, és la guia que acompanya l’alumnat durant tot l’itinerari 
pels carrers del Barri Gòtic, els orienta i els ajuda.

La troben a Barcino en les muralles romanes i, fins i tot, la poden trobar en construccions del segle XX, 
com per exemple la basílica de la Sagrada Família. Gràcies a la seva resistència i mal·leabilitat, és un dels 
materials més propis de l’arquitectura de Barcelona al llarg de la seva història.

Donant vida a la Petra, volem que els alumnes recordin en tot moment que, d’alguna manera, la pedra de 
Montjuïc sempre ha estat present i ha viscut tot el que ha passat a Barcelona, i que, fos quina fos l’època i 
els mitjans de què es disposava, sempre es va trobar la manera de transportar la pedra des de Montjuïc per 
construir la ciutat com la veiem avui.

Totes les fitxes tenen un 
títol i una introducció a 
l’activitat en negreta. 

L’arrova indica a l’alumnat 
que ha de fer una consulta 
a internet. @

La Petra sempre estarà 
present: en les fitxes i en 
el recorregut.
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Una mica d’història
L’aparició de Barcino té molt a veure amb les guerres púniques que enfrontaren cartaginesos i romans entre 
els segles III i I aC. pel domini de la Mediterrània occidental. Durant la segona guerra púnica els romans van 
desembarcar a Empúries (218 aC.) i, malgrat la resistència, van anar conquerint i romanitzant lentament 
els territoris ibers i celtes.

Finalment, els cartaginesos van ser expulsats de la península el 206 aC., i els romans van dividir el territori 
en províncies, cadascuna amb el seu governador. Catalunya primer va formar part de la Hispania Citerior, 
i més tard de la província Tarraconense. També es va crear una xarxa de ciutats arreu del territori amb 
funcionaris encarregats de l’administració i un destacament militar. Així, vers l’any 100 aC. va tenir lloc la 
fundació de les primeres ciutats romanes a Catalunya.

Tot i que els orígens de Barcelona són confusos, les fonts escrites i les restes arqueològiques ens fan pensar 
que, abans dels romans, en aquestes terres ja havien viscut ibers, grecs i cartaginesos, però la ciutat va 
ser fundada pels romans en un moment de gran impuls urbanístic, en època de l’emperador August, entre 
els anys 15 i 13 aC. Així nasqué la Colonia Iulia Augusta Paterna Faventia Barcino en un petit turó (Mons 
Taber), al cor del barri que recorrerem, el Barri Gòtic.

1 BARCINO
Segles I aC.-V

Dues llegendes 
també ens expliquen el 

naixement de Barcelona. Una, 
d’origen romà, diu que Hèrcules i 

els argonautes van arribar a la costa 
catalana després d’una gran tempesta. 

Els va agradar el lloc i van fundar la ciutat 
que van anomenar Barca Nona en honor 
a un vaixell de l’expedició que s’havia 

enfonsat aquí. L’altra llegenda és d’origen 
cartaginès i atorga la fundació de la 
ciutat al general cartaginès Amílcar 

Barca, pare del gran estrateg 
militar Anníbal, l’any 

230 aC.

Moltes fundacions d’època romana han tingut continuïtat fins als nostres dies. En són un exemple Girona, 
Isona, Vic, Roses, Badalona, Empúries, Lleida, Llívia, Martorell, Mataró, Caldes de Malavella, Berga, Caldes 
de Montbui, Tortosa, Barcelona, Blanes, Terrassa, Tarragona i Guissona.

Les xarxes de ciutats i de camins 
construïdes pels romans són l’origen 
de moltes ciutats i vies de comunicació 
actuals. Molts aspectes de l’organització 
de l’Estat romà també han arribat fins als 
nostres dies.
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Barcino, un model d’urbanisme
Les ciutats (urbes) van tenir una gran importància en l’Imperi romà. Els romans eren grans planificadors 
del territori. En el cas de la nova colònia Barcino van triar un espai entre mar i muntanya, i a partir del petit 
turó anomenat Mons Taber, van traçar les vies principals que es creuaven al mig de la ciutat, anomenades 
cardo maximus i decumanus maximus, i també van traçar la quadrícula que serviria per organitzar el territori, 
tant dins com fora de la muralla. Es van adaptar perfectament al relleu.  

Barcino era una colònia de dimensions més aviat petites, amb uns 2.000 habitants, com les altres que hi 
havia en territori català, excepte Tarraco, capital de la província Tarraconense, que va arribar a tenir més 
de 30.000 habitants.

La segona muralla, del Baix Imperi 
(s. IV)
Es va construir una segona muralla entre els anys 
270 i 300 davant l’amenaça dels pobles bàrbars. Es 
va edificar adossant-la a la primera. Aquesta devia 
tenir un perímetre d’uns 1.270 metres i 76 torres de 
vigilància. Era molt més sòlida que l’anterior, més 
defensiva i de gran impacte visual. Va convertir la 
ciutat en una plaça forta gairebé inexpugnable. Per 
aixecar aquesta muralla van utilitzar materials de 
construcció procedents dels monuments funeraris i 
les necròpolis que hi havia fora de la muralla. rats.

Les rieres que envoltaven la colònia feien de fossat defensiu 
natural.  També hi havia fossats artificials excavats en altres 
parts properes a la muralla per recollir les aigües residuals 
i d’origen pluvial de l’interior de la ciutat i l’entorn.

Entre el 
farciment de la 

muralla, s’han trobat 
moltes escultures que 

representen caps de Medusa 
que servien per decorar 

sepulcres, però també eren 
símbol de la lluna plena, i la 

seva presència protegia 
dels saquejadors de 

tombes.

Els 
romans es 

preocupaven pel medi 
ambient; reutilitzaven i 

reciclaven. La gestió de residus i 
el reciclatge en les ciutats és molt 
important per establir unes pautes 

higièniques. Per exemple, el 
marbre era transformat en cal, 
i els metalls eren reutilitzats 

refonent-los.

La muralla fundacional (s. I aC.)
Els romans de Barcino van demostrar ser grans 
enginyers: en quatre segles van envoltar la ciutat 
amb dues muralles. La primera fou construïda en 
el moment de la fundació en època de l’emperador 
August (15-10 aC.). La planta tenia forma de polígon 
irregular, semblant a un octàgon. La funció principal 
de la primera muralla, més que defensiva, era donar 
un cert prestigi, identificar i delimitar el nucli urbà 
de Barcino.

Montjuïc
Porta de mar

Porta nord-est

4 m

18-20 m

Vil·les

Fossat

Pas de ronda
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Les portes d’accés a Barcino
S’accedia a la ciutat per quatre portes situades 
als extrems dels dos eixos principals: dos carrers 
perpendiculars anomenats cardo maximus i 
decumanus maximus que es creuaven just al forum. 

Avui a la plaça Nova podem observar la porta 
decumana, amb dues torres circulars per vigilar 
millor la ciutat. Les quatre portes es tancaven a 
la nit, i durant el dia les mercaderies que entraven 
havien de pagar un impost. 

Els aqüeductes
Barcino estava ben abastida d’aigua des de la seva 
fundació. Un aqüeducte  transportava l’aigua des de 
Collserola fins a la ciutat i un altre ho feia des del riu 
Besòs. La major part del recorregut dels aqüeductes 
era soterrani, però a l’entrada de la ciutat, per 
mantenir el pendent i que corregués l’aigua, calia 
que fos elevat. Per això es van construir unes 
fileres d’arcades que mantenien el canal d’aigua 
en desnivell constant.  Els aqüeductes entraven a la 
ciutat per una de les torres de la porta decumana, 
com es pot veure a la plaça Nova, i abocaven l’aigua 
en una gran cisterna anomenada castellum aquae, 
que actualment es conserva a l’edifici de l’Arxiu 
Històric de la Ciutat.

L’arc de l’aqüeducte 
que surt de la porta 
decumana és una 
reconstrucció de mitjan 
segle XX. Les arcades 
originals es poden veure 
integrades en la paret 
d’un edifici del carrer 
Duran i Bas.

Des de el pas de ronda també es podia dominar millor 
l’interior de la ciutat, ja que als segles III i IV una crisi 
econòmica i social donà lloc a revoltes i canvis socials.

Durant molts segles, des de l’edat mitjana fins el segle 
XX, es van aprofitar les muralles per adossar-hi noves 
edificacions. Si observes el llenç de la muralla a la 
plaça Nova descobriràs els forats que han quedat de 
les bigues de las cases.

El temple d’August
A l’encreuament del cardo maximus i el decumanus 
maximus, al Mons Taber, hi havia el forum, una plaça 
on s’aplegaven els edificis relacionats amb el poder 
polític, religiós i econòmic. D’aquests només ens 
han quedat restes del temple d’August. Els romans 
eren politeistes, és a dir, retien culte a l’emperador 
i als déus clàssics, i van portar a Barcino les seves 
pràctiques religioses. Una de les primeres coses 
que van necessitar va ser un temple per acudir-hi 
quan volien demanar algun favor als déus. El temple 
d’August va ser construït al segle I aC. en el punt 
més alt del Mons Taber. Mesurava 35 m de llarg per 
17 m d’amplada. Avui només ens en queden quatre 
columnes de 9 m d’alçada dins l’actual seu del 
Centre Excursionista de Catalunya.

Durant la 
construcció de 

l’aparcament subterrani a 
l’avinguda de la Catedral, l’any 
1990, es va descobrir un fossat 

defensiu d’època romana amb una 
profunditat màxima de 6 m per 23 
m d’amplada. Vers el 1950 es van 

excavar els basaments dels dos 
aqüeductes que abastien la 

ciutat d’aigua.

Per fer les muralles 

els romans anaven 

a buscar gres a les 

pedreres de Montjuïc, 

d’on segurament 

baixaven la pedra 

per mar en vaixells 

carros per camins, 

depenent del tram 

de muralla que 

estiguessin construint.

La 
superstició 

popular atribuïa la 
presència misteriosa de les 

columnes a herois, a comtes 
medievals o als cartaginesos. 

A partir de mitjan segle 
XIX això canvià amb les 
primeres investigacions 

científiques.

Porta sud-oest

Porta decumana
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Barcelona paleocristiana
El cristianisme va aparèixer a Palestina al segle I dC. i es va estendre ràpidament arreu de l’Imperi romà. Les 
autoritats imperials primer van actuar amb indiferència, però quan van veure que s’esquerdava l’estructura 
romana, el cristianisme passa a ser percebut com una amenaça per als fonaments de la civilització romana 
i l’estabilitat de l’Imperi, i a partir de mitjan segle III els cristians són víctimes de persecucions i han de 
practicar el seu culte de manera secreta.

Entre les persecucions que van patir, destaca la decretada per l’emperador Dioclecià el 303. Finalment 
Constantí acceptà el cristianisme com una religió més de l’Imperi l’any 313, amb l’Edicte de Milà. L’any 
380 l’emperador Teodosi convertí el cristianisme en religió oficial. A partir d’aquest moment es pot parlar 
de triomf  del cristianisme.

Les persecucions van donar lloc a màrtirs que la tradició ha convertit en patrons de ciutats o d’alguns 
gremis. Precisament, el primer testimoni de presència cristiana a Barcino, a final del segle III, fou sant 
Cugat, martiritzat al voltant del Castrum Octavium (actual Sant Cugat del Vallès).

La comunitat cristiana barcelonina 
es va consolidar i al segle IV es va 
construir una primera basílica de 
la Santa Creu amb un baptisteri 
annex; les seves restes van ser 
trobades durant unes excavacions 
arqueològiques. El que ens n’ha 
quedat és a 4 m de profunditat 
sota l’actual catedral. S’hi pot 
accedir a través del MUHBA Plaça 
del Rei.

La 
basílica és 

una construcció pública 
de tradició clàssica que va 

ser adoptada per reunir-se pels 
cristians. Tenia planta rectangular 

amb tres o més naus separades per 
fileres de columnes que aguantaven 
el sostre. La nau central era la més 

alta i tenia finestrals. La majoria 
d’aquestes esglésies són 

sota temples actuals.

La vida a Barcino
Els primers anys després de la fundació, hi vivien uns 2.000 habitants, si comptem els que vivien en les vil-
les. Molts eren militars retirats. La societat romana estava dividida en tres grups: patricis, plebeus i esclaus. 
Potser gràcies al comerç, des del principi es constata l’existència d’una societat oberta i integradora; bona 
prova d’això era la forta presència de lliberts, que eren esclaus que havien estat alliberats i que sovint 
apareixen en les fonts defensant els seus propis interessos econòmics o els dels seus antics amos.

A partir del segle IV tot indica que es van iniciar un seguit de canvis socials, polítics i urbans. El poder 
imperial de mica en mica va anar perdent protagonisme i es van construir noves i riques domus (cases 
romanes benestants) que es guarnien amb pintures i mosaics, alguns dels quals s’han conservat fins a 
l’actualitat. 

Al 
subsòl del 

MUHBA Plaça del Rei es 
poden veure les restes de la 

Barcino romana del segle I a.C. 
fins a la Barchinona visigòtica del 
segle VII d.C.  Aquí es conserven 
les restes d’alguns centres de 

producció artesana, de la vida de 
la primera comunitat cristiana 

de Barcelona i l’antic 
palau comtal.

Mosaic romà dels segles IV-V, conservat 
al Museu Diocesà de Barcelona
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1 ON I QUAN VAN FUNDAR BARCINO ELS ROMANS?

Indica amb una fletxa a la part inferior de l’eix cronològic els grans períodes de la civilització 
romana i pinta’ls de diferents colors: Monarquia (753 aC.-509 aC.) / República (509 aC.-27 aC.) 
/ Imperi (27 aC.-476 dC.).

 ACTIVITATS                                                                                        Barcino (segles I aC.-V)

Girona ...................................

Isona .....................................

Vic .........................................

Roses ....................................

Badalona ...............................

Empúries ...............................

Lleida ....................................

Llívia .....................................

Martorell ...............................

Mataró ...................................

Caldes de Malavella .................

Berga ....................................

Caldes de Montbui ...................

Tortosa ..................................

Barcelona ..............................

Blanes ...................................

Terrassa .................................

Tarragona ..............................

Guissona ...............................

VIII aC. VII aC. VI aC. V aC. IV aC. III aC. II aC. I aC. I dC. II dC. III dC. IV dC. V dC.

@ Busca a la pàgina web de viquipèdia “Barcino” i llegeix l’article sobre Barcelona en època 
romana. Indica a l’eix cronològic les fites històriques que van marcar la seva història, com ara la 
seva fundació o la construcció de la segona muralla.

Qui era l’emperador quan es va fundar Barcino?

Escriu el nom complet de Barcino.

Observa el mapa d’època romana. Tots els punts corresponen a fundacions de colònies que, 
com Barcino, han tingut continuïtat fins als nostres dies. Relaciona els noms amb les ciutats o 
poblacions actuals.
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 ACTIVITATS                                                                                        Barcino (segles I aC.-V)

2 APRENEM A FUNDAR UNA COLÒNIA ROMANA!

La fundació de ciutats a Hispania

Per assolir l’assimilació de les poblacions al sistema romà, es va recórrer a la fundació de colònies, configurades com 
a vertaders centres d’influència cultural que col·laborarien de forma eficaç en la romanització de la Península, alhora 
que es privilegiava els soldats llicenciats garantint així la seguretat del territori i la penetració de la cultura romana.

Les colònies o ciutats romanes habitades per ciutadans romans estaven organitzades d’acord amb el model 
constitucional marcat per l’Estat-ciutat de Roma. La fundació es feia en un lloc predeterminat [...]. Tot el procés de 
fundació i organització de les ciutats romanes estava regulat per una llei general. [...] Una Comissió es traslladava 
a l’indret elegit per a la fundació, sempre acompanyada dels ciutadans romans que poblarien la colònia; aquesta 
Comissió definia el perímetre urbà, amb dos carrers com a eixos, un de nord a sud, anomenat cardo maximus, amb 
una amplada de vint peus (uns sis metres), i un altre d’est a oest, el decumanus maximus, amb el doble d’amplada 
que l’anterior. Els dos es creuaven en un espai central obert, el forum, plaça, mercat, etc..., i la resta de carrers eren 
paral·lels als eixos principals, anomenats cardines o decumani, que dibuixaven quadres o illes per a les vivendes. 
Així el resultat era una quadrícula urbana.

Després amb una arada es marcava el perímetre a terra i la Comissió feia el repartiment dels lots de terra més propers 
als colons. La resta de la terra quedava com a propietat de la colònia, per a béns d’aprofitament comú o com a reserva 
de terres propietat de l’Estat romà.

Text adaptat d’Enrique Orduña Rebollo “La fundación de ciudades en Hispania”, 
a Municipios y províncias. Historia de la organización territorial española (Madrid, 2003), pàg. 4 

Imagina que som una comissió 
romana i hem de fundar Barcino!

Marca amb color vermell el perímetre 
urbà de Barcino.

Pinta amb diferents colors el cardo 
maximus i el decumanus maximus.

Assenyala amb fletxes el forum, els 
dos aqüeductes, la muralla i les 
quatre portes, i el temple d’August.

A l’exterior de la muralla els colons 
construïen les vil·les per organitzar 
la producció agrícola en les terres 
que els havia concedit la Comissió. 
Dibuixa una petita vil·la.

Què tindràs en compte a l’hora de 
triar el lloc on fundar la nova colònia?

Raona la teva resposta.

Els eixos 
principals aquí 

no van de nord a sud ni 
d’est a oest; a Barcino el 

cardo maximus és paral·lel 
al mar i la muntanya, 

i el decumanus és 
perpendicular.

@ Busca al web del diari El País (www.elpais.com) l’article “La Roma antigua: cultura del  reciclaje 
y la reutilización”. 

Per què és tan important la gestió de residus en les ciutats ja des d’època romana?

Per què en les excavacions arqueològiques de Barcino gairebé no es troben metalls, excepte 
algunes monedetes molt petites trobades molt a prop d’on estaven les portes d’entrada a la 
colònia?
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 ACTIVITATS                                                                                        Barcino (segles I aC.-V)

3 INVESTIGACIÓ ARQUEOLÒGICA

Descobreix el temple d’August!

Al pati de la casa número 10 del carrer Paradís, darrere la catedral, els arqueòlegs van trobar 
les restes de l’únic temple romà de Barcino que s’ha conservat. Sembla que va ser construït en 
època imperial, vers el segle I aC., al Mons Taber, que era el punt més alt de la ciutat. 

Un temple és un edifici consagrat al culte d’una divinitat. Quina divinitat rebia culte en aquest 
temple?

Fes d’arqueòleg! Has de saber que els temples romans s’inspiraven en els temples grecs. Els 
textos de l’arquitecte romà del segle I dC. Vitrubi ens expliquen quins eren els patrons que 
anaven repetint els romans en la construcció d’aquests edificis i d’altres.

Observa la fotografia de les columnes del carrer Paradís 
i compara-les amb els dibuixos de les plantes d’aquests 
temples. Fixa’t en les columnes, representades per puntets. 
De quin tipus seria el temple d’August?

Pròstil Amfipròstil Dípter Perípter
hexàstil

Monòpter

Ara observa els capitells de les columnes i digues a 
quin estil o ordre pertany el temple d’August.

@ Amb tot el que has descobert, redacta un petit 
informe i descriu les parts del temple que s’han 
conservat i que veus en la imatge. T’ajudarà llegir la 
informació sobre el Temple d’August que trobaràs al 
web del MUHBA. Ordre 

corinti
Ordre jònicOrdre 

dòric

Arquitrau

Capitell

Fust

Base

@ Al web de la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives (www.lluisvives.com) trobaràs el manuscrit 
d’Antonio Celles Azcona Memoria sobre el colosal templo de Hércules que se encuentra en Barcelona, 
un dels primers estudis científics sobre el temple, realitzat al segle XVIII.

El culte 
es celebrava 

a l’exterior del 
temple, on hi havia 

l’ara per als 
sacrificis.
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4

 ACTIVITATS                                                                                        Barcino (segles I aC.-V)

EL CRISTIANISME A L’IMPERI ROMÀ

Carta de Plini el Jove a Trajà sobre els cristians

Mestre, haig de sotmetre a la vostra consideració tots els meus dubtes. [...] Sobre els cristians, no sé quins fets ni en 
quina mesura cal que siguin castigats o perseguits. M’he preguntat si no hauria de fer diferències per raó d’edat o si 
totes les edats han de ser tractades de la mateixa manera que l’adulta; si s’ha de perdonar a qui mostra penediment 
o si s’ha de castigar només pel fet de ser cristià, tot i que no s’hagi comès cap delicte o els delictes que van units a 
aquest nom.

Mentrestant, això és el que he fet amb aquells que m’han estat lliurats per ser cristians. Els he preguntat si eren 
cristians. Si responien afirmativament, els repetia dues o tres vegades la pregunta, amenaçant-los amb suplicis: si 
perseveraven, els he fet matar. No dubtava, de fet, que els havia de castigar almenys per la seva tossuderia. […]

Text adaptat de Plini el Jove, Epístolas X, 96-97, 
a Ramón Teja: El cristianismo primitivo en la sociedad romana (Madrid, 1990), p. 59-61

S’hauria iniciat en les lletres a Cesarea de Mauritània, però assabentat de les persecucions en les províncies 
orientals, fugí a Hispania. Desembarcat a Barcelona, i tot pressentint la immediatesa de la persecució, oferí els seus 
béns als pobres i es dedicà a obres de misericòrdia i a la difusió del missatge cristià. Cugat es quedà a Barcelona, on 
es dedicà obertament a la predicació... Arrestat per ordre del procònsol Galeri, fou torturat tan cruelment que li eixiren 
els intestins, després fou bastonejat a les graelles i cremat...

Sant Cugat fou un cristià que morí martiritzat durant la persecució de l’emperador Dioclecià el 
303. Segons la tradició era nord-africà i es deia Cocovas. Va arribar a Barcino amb sant Feliu. 

Al Museu Diocesà de Barcelona es conserva l’arqueta que contenia les relíquies del sant, decorada 
amb representacions d’escenes de la seva vida i martiri. Ordena les imatges mitjançant números 
i identifica les escenes amb l’ajuda del text.

Després de llegir la carta, explica qui era Plini el Jove i qui era Trajà.

Quin és el principal motiu de la carta?

@ Per què l’Imperi romà perseguia els cristians? Trobaràs més informació en l’article de Viquipèdia 
“Cristianisme a l’Imperi romà”.

L’emperador Constantí acceptà el cristianisme com una religió més de l’Imperi el 313.

A la col·lecció ‘Els clàssics de la Bernat Metge’ trobaràs aquest text i moltes més obres 
d’autors clàssics traduïts al català: www.classicsbernatmetge.cat
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2 BARCHINONA
Segles V-VIII

Una mica d’història

Aprofitant la debilitat de l’Imperi romà, al segle V els pobles germànics sueus, vàndals i alans van envair 
Hispania. Finalment, l’Imperi va pactar amb el rei visigot Ataülf  perquè el seu poble recuperés Hispània i 
foragités els altres bàrbars a canvi de terres. Així fou com els visigots creuaren els Pirineus i durant uns 
mesos, l’any 415, Barcelona fou la seva capital. 

Després de desaparèixer l’autoritat imperial, els visigots van consolidar el regne independent de Tolosa de 
Llenguadoc, i l’any 531 Barcelona tornà a ser capital oficial del regne, potser perquè aquí el rei se sentia 
més protegit per la seva muralla. Finalment, per raons estratègiques, el rei visigot Leovigild traslladà la 
capitalitat del regne a Toledo. 

Mentre moltes ciutats s’havien transformat o estaven en decadència, Barcino mantingué una certa continuïtat 
en l’activitat urbana intramurs i el bisbe anà adquirint una importància notable. A partir d’aquest moment 
la major part de la informació que ens arriba és de caràcter religiós. És destacable en aquest període la 
consolidació de la jerarquia eclesiàstica, que era la representant de la població indígena i assumia funcions 
d’administració civil, fent d’interlocutora eficaç amb els dirigents visigots.

A part d’aquests caps militars i soldats, la dominació visigoda tingué escasses repercussions demogràfiques,i 
a nivell arquitectònic no ens ha quedat pràcticament res: alguns basaments d’edificis, restes de pedra 
esculpida, piques d’aigua beneïda, columnes i capitells. Sota l’actual Saló del Tinell s’han trobat les restes 
del que podria haver estat el palau reial visigot, potser on va ser assassinat Ataülf. També s’han trobat 
necròpolis i s’han documentat moltes monedes.

El Liber iudiciorum 
Pel que fa al llegat d’època visigoda, és important el Liber 
iudiciorum, un codi de lleis escrit en llatí que recull la tradició 
jurídica romana i la tradició visigoda. D’ell podem dir que es 
va mantenir la seva vigència fins a la compilació dels Usatges 
de Barcelona al segle XII. 

Precisament, un dels textos més antics conservats en llengua 
catalana és una compilació del Liber Iudiciorum (Llibre Jutge) 
del segle XII. Tot i que el català ja s’havia començat a formar 
després de la caiguda de l’Imperi romà i es parlava molt 
abans, a partir del segle XII van anar apareixent textos 
jurídics i literaris en llengua catalana. Això ens indicaria que 
al poble cada cop li costava més entendre el llatí.

Els visigots eren arrians, seguidors 
d’Arri, que fou un capellà d’Alexandria 
iniciador d’un corrent religiós cristià 
considerat herètic pel catolicisme. Els 
hispanoromans eren cristians catòlics. 
Algunes de les poques restes que ens han 
deixat els visigots a Barcelona, les podem 
trobar a l’església de Sants Just i Pastor, 
que potser en algun moment va ser 
catedral arriana. Finalment, l’any 589, el 
rei Recared adoptà el catolicisme com a 
religió oficial del regne visigot.

Moneda 
visigoda 
encunyada 
pel rei 
Witerich 
(603-610)

Fa uns anys 
es descobrí un 

fragment d’una de les 
primeres traduccions al 

català del Liber iudiciorum 
(segle XII). El full de pergamí 

s’havia conservat perquè havia 
estat reutilitzada com a 
coberta per enquadernar 

un llibre de censos.

Forum Iudicum. Segle XII. Biblioteca 
del Monestir de Montserrat
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“Sota el comandament d’Alaric, els visigots van saquejar Roma l’any 410. El seu successor, Ataülf, conduí els 
visigots al sud de les Gàl·lies. Pressionat pels romans, creuà els Pirineus i ocupà la Tarraconense. Durant uns mesos 
del 415, Barcelona fou capital del poble visigot, i en la futura capital del Principat nasqué, fruit de la unió d’Ataülf 
i Gal·la Placídia, Teodosi, que visqué pocs mesos. Quan Ataülf fou assassinat, el seu successor, Valia, pactà amb 
Roma el 416 un tractat: Roma donaria terres al poble visigot al sud de la Gàl·lia (França actual) si aquests mantenien  
als sueus, vàndals i alans allunyats d’Hispania. El 418 els visigots s’establirien a Aquitània i durant uns anys Tolosa 
seria la nova capital visigoda. 

En temps del rei Euric, entre els anys 470 i 475, els visigots, expulsats pels francs, van tornar a penetrar a Hispania, 
ocupant la Tarraconense i, amb ella, la ciutat de Barcelona, que passà de manera definitiva a domini god.

El 531, sota el regnat de Teudis, Barcelona esdevingué de nou la capital oficial del regne visigot, però des del punt de 
vista estratègic estava massa allunyada del centre d’acció principal dels visigots, la Bètica, i en ser assassinat Teudis 
el 548, el seu successor, Leovigild, fixà definitivament la capitalitat del regne a Toledo”.

Text adaptat de Jaume Sobrequés i Callicó: Història de Barcelona (Molins de Rei, 2008), pàg. 29

1

 ACTIVITATS                                                                                        Barchinona (segles V-VIII)

DECADÈNCIA DE L’IMPERI ROMÀ I ARRIBADA DELS VISIGOTS

En general, el període visigot de Barchinona és força desconegut. Ens han quedat poques restes 
materials i sembla que la ciutat s’hauria mantingut dins l’antiga muralla romana. 

@ Navega pel web del MUHBA.

Què és el MUHBA?

Consulta la “Guia del centre” del MUHBA Plaça del Rei i explica què s’hi pot veure d’època 
visigoda.

Qui eren els visigots?

I els sueus, els vàndals i els alans?

En quin segle succeeixen els fets que explica el text?

Per què penses que va pactar l’Imperi romà amb els visigots?

Durant quins anys Barcelona va ser capital del regne visigot? En total, quants anys ho va ser?

Al segle III l’Imperi romà patí una forta crisi política i econòmica, però la fi de la 
Barcelona romana no es produiria fins a principis del segle V, quan el rei visigot 
Ataülf establí aquí la capital del seu regne.

@ Fa uns anys es descobrí un fragment d’una de les primeres traduccions al 
català del Liber iudiciorum (segle XII). El full de pergamí s’havia conservat 
perquè havia estat reutilitzat com a coberta per enquadernar un llibre de 
censos. Cerca informació sobre el Liber Iudiciorum i explica què és i per què fou 
tan important.
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3 BARSHILUNA
Segle VIII

Una mica d’història
La debilitat del poder reial visigot i el poder creixent de la noblesa crearen una situació d’inestabilitat que fou 
aprofitada per tercers: un dels dos bàndols que es disputaven el poder va demanar ajuda als musulmans, 
que veieren l’oportunitat d’estendre el seu domini per la Península entre els anys 711 i 712. Vers el 719  tot 
el territori català estava sota domini islàmic.

El poder musulmà a Barcelona va durar poc més de 83 anys, i en general podríem parlar de continuïtat 
gràcies a una ocupació pacífica prèviament pactada: els habitants gaudirien de llibertat de culte, es va 
respectar el govern civil i les autoritats tradicionals així com el cap de la comunitat jueva, i és probable que 
els impostos que pagaven fossin molt semblants als que pagaven abans als visigots.

La conquesta musulmana avançava fins que l’any 732 topà a Poitiers amb el regne franc. A partir d’aquell 
moment començà un llarg procés de recuperació del territori per part de la dinastia carolingia. El gran 
protagonista va ser Carlemany per les seves conquestes; arribà a ser coronat a Roma emperador de la 
cristiandat pel papa Lleó III la nit de Nadal de l’any 800.

El llegat musulmà
Tot i que la dominació musulmana no fou gaire llarga a la Catalunya Vella, la proximitat amb la Catalunya 
Nova, a més de provocar enfrontaments, també afavoriria intercanvis econòmics i culturals, fins al punt que 
els musulmans van exercir una gran influència en l’art i en la llengua catalana, que ja s’havia començat 
a formar després de la caiguda de l’Imperi romà: mots com síndria, albergínia, o expressions com “a la 
babalà”, serien d’origen àrab.

Aquest tipus de capsetes (hi manca la tapa) en un principi es van 
fabricar per contenir píndoles o ungüents, possiblement emprades 
en cosmètica en el món musulmà. Té una inscripció cursiva en lletres 
àrabs, molt simplificada, de lectura no desxifrada, amb un mot que 
es va repetint. Més tard, segurament fou presa pels cristians com a 
botí de guerra i s'utilitzà per guardar-hi relíquies, tal i com indica el 
nom lipsanoteca. 

Lipsanoteca. Segle XII. 
Museu Diocesà de Barcelona

Testament sacramental del Muç. 987. 
Arxiu Diocesà de Barcelona.

Gràcies a molts testaments custodiats a l’Arxiu 
Diocesà de Barcelona i a l’Arxiu Capitular, coneixem 
de primera mà el efectes destructius de la ràtzia 
d’Almansur a Barcelona el juliol del 985. El comtat de 
Barcelona va demanar ajuda al rei franc davant l’atac, 
però, en no rebre resposta, el comte Borrell II es 
negà a retre-li vassallatge i Barcelona s’independitzà 
definitivament del regne franc. 
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Menjars Camp, casa i 
construcció

Mar, exèrcit i 
comerç

Topònims Antropònims

1

Però no tot eren guerres! 

Aquests mots són d’origen àrab: Borja, arracades, albarà, xarop, rajola, magatzem, Calaf, arròs, 
guix, almirall, albercoc, rajola, síndria, alcohol, barnús, drassana, aixeta, llimona, catifa, flassada, 
garbí, Medina, sucre, cotó, xaloc, albergínia, safrà, tarifa, matalàs, Vinaròs, barri, Altafulla, taronja, 
raval, duana, Ràfols. Classifica’ls on correspongui en el quadre:

 ACTIVITATS                                                                                        Barshiluna (segle VIII)

BUSCA L’EMPREMTA MUSULMANA!

@ Tria una de les paraules d’origen àrab que hem vist i busca la seva història. 

Les lluites entre els reis visigots i els nobles van afavorir la invasió musulmana, 
que el 711 entrà pel sud de la Península i aviat dominà pràcticament tot 
Catalunya. El 732, però, el regne franc frenà la conquesta musulmana a Poitiers. 
A partir d’aquell moment començaria un llarg procés de reconquesta del territori 
per part de la dinastia carolingia.

Observa el mapa de Catalunya i la cronologia de la dominació musulmana.

Ara ja pots explicar la frase “La petjada de l’islam esdevindrà una poderosa herència de civilització, 
determinant en la configuració de la futura Catalunya”.

711 Els àrabs desembarquen a Hispania

719 Els àrabs conquereixen ràpidament i ja dominen pràcticament tot 
Catalunya.

732 Batalla de Poitiers. S’atura la conquesta musulmana i el regne franc 
inicia la reconquesta de les terres del sud del seu regne i va creant els comtats 
que formaran la Marca Hispanica, un territori per protegir-se de futurs atacs 
musulmans del sud.

801 Barcelona és reconquerida pels francs i es crea la Marca Hispanica.

Segle IX El nou Estat d’Al-Andalus, amb capital a Còrdova, estabilitza les seves 
fronteres a l’entorn del riu Ebre.

TÍTOL

Situa al mapa: mar Mediterrani, Barcelona, riu Llobregat, 
riu Ebre, comtats catalans, Al-Andalus.

Busca i explica què era la “terra de ningú”. Situa-la al 
mapa.

Posa un títol en la part superior del mapa. Indica també 
de quina època és el mapa.
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4 ELS PRIMERS COMTES DE BARCELONA
801 - 1162

Una mica d’història
La Reconquesta, iniciada pel regne franc a Poitiers l’any 732, va avançar i es creà la Marca Hispànica, 
formada per comtats, però era imprescindible conquerir Barcelona per tenir un domini cristià sòlid en el 
territori. Finalment, l’octubre del 801 la ciutat s’integrà en l’Imperi carolingi i la línia fronterera amb l’islam 
s’estabilitzà seguint el curs del Llobregat. El noble visigot Bera en seria nomenat comte per dirigir la ciutat 
en nom de l’emperador Carlemany.

La ciutat, però, cada dia que passava estava més desencantada amb la mala gestió dels reis francs i el seu 
absentisme, i el càrrec comtal esdevingué hereditari. Guifré I el Pilós (c.840-897), cansat de les ràtzies,  
duria a terme una política de reconquestes per allunyar la frontera amb els musulmans. Finalment, a mitjan 
segle X el comtat s’independitzava de la monarquia carolíngia i s’obria a Europa. A partir d’aquest moment 
els comtes de Barcelona durien a terme una política d’aliances matrimonials i de pactes que anirien 
consolidant a poc a poc l’hegemonia del Casal de Barcelona sobre els altres comtats.

Ramon Berenguer III el Gran (1096-
1131) va estendre considerablement 
els seus dominis. Amb el seu 
matrimoni uní a Barcelona el comtat 
de Provença. Conquerí als sarraïns 
Balaguer i Tarragona, i féu tributari el 
governador de Mallorca i Eivissa.

El primers textos escrits en català
Com hem assenyalat abans, al segle XII apareixen els primers textos jurídics escrits en català: el primer 
va ser la traducció del conjunt de les lleis visigodes recollides al Liber iudiciorum, i el segon els Usatges de 
Barcelona, que és un compendi d’usos i costums que provenen del dret romà, del germànic i de tradicions 
posteriors. El sistema feudal havia fet necessària l’adequació de les lleis a una nova realitat sociopolítica.

AL-ANDALUS

COMTATS DE LA MARCA HISPÀNICA

A INICIS DEL SEGLE IX

1 Conflent
2 Cerdanya
3 Rosselló
4 Vallespir
5 Perelada
6 Empúries
7 Besalú
8 Osona
9 Girona
10 Sobrarb
11 Ribagorça
12 Pallars
13 Urgell

Des de 
la caiguda 

de l’Imperi romà, 
l’administració 

eclesiàstica va ser l’únic 
element de continuïtat que 
van tenir els barcelonins, 

i això va donar un 
gran prestigi a 

l’Església.
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Barcelona entre els anys 1000 i 1200
Un primer recinte romà del segle IV va acollir la ciutat durant les dominacions romana, visigoda i àrab. L’estiu 
de l’any 985, la Barcelona encara emmurallada per l’edificació romana va rebre l’atac del cabdill musulmà 
Almansur i el seu exèrcit va entrar a la ciutat i la va saquejar, la va incendiar i va fer molts presoners.

Malgrat adversitats com aquesta, l’àrea suburbana va tenir un paper molt important en aquesta època, 
quan la ciutat creixia i s’engrandia amb força i vitalitat. L’antiga muralla va quedar petita i, entre final del 
segle X i principi del XIII, Barcelona incorporà nous habitatges i cases particulars de ciutadans eminents i 
d’institucions de la ciutat reaprofitant la muralla romana i les seves torres. D’altra banda, a poc a poc aquest 
nucli originari aniria quedant envoltat per un conjunt de viles noves extramurs que anirien evolucionant a 
ritmes diferents, com per exemple el nucli rural de la petita comunitat de Sant Pere de les Puel·les (1010), 
un altre nucli de poblament a la vora del portal de Regomir (1016) o un altre molt a prop de l’església de 
Santa Maria del Pi (1018). Però les zones de poblament més importants eren les que seguien les rutes 
d’accés: 

1 el carrer que duia a Santa Maria del Mar (l’accés al mar)

2 la zona del mercat (l’accés que venia de tramuntana, el Maresme i el Vallès Oriental)

3 la vila nova dels Arcs Antics (l’accés que venia del territorium, el Vallés Occidental i la Catalunya interior)

Vila Nova del Pi
Barri sorgit a prop de l’indret 
on avui hi ha l’església de Santa 
Maria del Pi. Era un lloc poc 
salubre per la proximitat de 
l’estany anomenat Cagalell, i, 
per tant, la vila no va créixer 
gaire al segle XI, però a poc 
a poc es va anar poblant. Cap 
al sud es van crear horts i 
camps de conreu, i una part del 
producte excedent era destinat 
al mercat de la ciutat.

Al 
segle X una 

bona part de l’àrea 
suburbana era pantanosa, 

tenia poca altitud i la 
travessaven moltes rieres: les dues 
principals eren la de Merdançà, al 

llevant de la ciutat i en direcció 
a l’estany de la zona de Santa 
Maria del Mar, i els torrents 

que anaven a l’estany 
del Cagalell.

Monestir de Santa Anna

Monestir de Sant Pau del Camp

Estany del Cagalell

L’església de Santa Anna era la 
seu de l’orde del Sant Sepulcre, 
instal·lada a Barcelona a mitjan 
segle XII. Avui trobem el temple 
amagat entre edificis moderns, 
com si la volguessin protegir del 
ritme frenètic del Barri Gòtic de 
Barcelona.

Possiblement aquest monestir situat sobre la 
ruta romana fou fundat pel comte Guifré II, 
abans del 911. Com que estava fora del recinte 
emmurallat, el monestir va esdevenir un blanc 
fàcil per als atacants i es va haver de restaurar 
el 1117. El monestir presidia les hortes de 
conreu, i a poc a poc aquests terrenys van 
passar de ser horts aïllats, a edificar-hi cases 
al costat dels horts i finalment cases soles. Així 
es va anar poblant de mica en mica.



23

La 
ciutat de 

Barcelona va configurar 
la seva perifèria conquerint 
l’espai rural i fent-se’l seu. 

Entre els segles X i XIII, l’espai de 
Barcelona es va anar transformant 

en un espai únic, expandint-se 
amb l’aparició de nous burgs 

o viles noves fora de les 
muralles. 

El Rec Comtal era una sèquia que 
servia per regar horts i moure molins. 
Ramon Berenguer I va rehabilitar el 
canal, l’antic aqüeducte d’època 
romana que transportava aigua, 
creant el rec comtal que portava 
l’aigua del riu Besòs a Barcelona.

Vila Nova del Mercadal
El veritable centre del desenvolupament suburbà a final del 
segle X fou el mercat, situat estratègicament al peu del 
Castell Vell. Aquesta zona, de gran activitat comercial, es va 
anar poblant progressivament i marcà el to econòmic de la 
ciutat.

Vila Nova de Sant Pere
Nucli urbà de gran activitat mercantil, sorgit a l’entorn del 
monestir de Sant Pere de les Puel·les, que fou fundat pel 
comte Sunyer i la comtessa Riquilda durant la primera 
meitat del segle X, i que restà sota l’ordenació de la regla de 
Sant Benet.

El monestir fou receptor de privilegis especials. Pere el 
Cerimoniós (1336-1387) el posà sota la seva custòdia i 
protecció especials.

Els barquers 
anaven i venien 

a rem amb viatgers 
i mercaderies des de 
les naus fondejades 
mar endins, ja que 
Barcelona no tenia 

port.

Rec C
om

tal
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Vila Nova del Mar
A prop del carrer de l’Argenteria,  
que sortia del Portal Major en 
direcció cap al mar, es va crear 
una altra vila nova a  l’entorn  
de l’església de Santa Maria 
de les Arenes. Era un barri 
habitat per artesans, pagesos, 
pescadors i homes del mar.

Capella 
Marcús

Burg dels Arcs Antics
Era una zona habitada que s’estenia al nord del Portal del 
Bisbe, situada entre els límits dels dos aqüeductes d’època 
romana. De fet, algunes cases medievals van incorporar 
els arcs de l’aqüeducte dins la façana o com a suport per 
al pis superior.

Monestir de Sant Pere de les Puel·les
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1 MALGRAT LES DIFICULTATS, BARCELONA CREIXIA MÉS ENLLÀ DE LA MURALLA

A finals del segle X i durant tot el segle XI, Barcelona va experimentar un creixement urbà 
paral·lel al seu creixent poder polític i econòmic. Van aparèixer els burgs o viles noves fora 
de la muralla, com la Vila nova del Mar o la Vila nova del Pi, gairebé sempre a l’entorn d’una 
església.

Observa el plànol de Barcelona l’any 1000 i localitza i encercla les diferents viles noves que es van 
anar creant fora de les muralles:

1. Vilanova del Mercadal

2. Vilanova de Sant Pere

3. Vilanova dels Arcs

4. Vilanova del Mar

5. Vilanova del Pi

“L’any XXXI del regne de Lotari, un dimecres, Barcelona fou assatjada pels sarraïns i, per concessió divina, a causa 
dels nostres pecats, fou conquerida per ells el mateix mes. Tots els habitants de la ciutat i tots aquells que havien 
vingut per defensar-la d’arreu del comtat per ordre del senyor comte Borrell, foren morts o captius. Tot fou destruït: 
llurs riqueses i tots els documents on constaven els alous i les possessions consignades en els llibres i en els 
documents reials, alguns d’ells conservats durant més de dos segles per llurs avantpassats.”

Text adaptat del Liber Antiguitatum, vol. II, fol. 17. Arxiu Capitular de Barcelona

Quina és la idea principal del text?

Qui era Lotari?

A partir de la data del text, calcula quin any van succeir els fets que explica el testimoni? 

@ Cerca a Viquipèdia l’article “Destrucció de Barcelona” i descobreix fins a quin punt fou important 
aquest atac. 

Qui atacà Barcelona? 

Com a conseqüència d’aquests fets, quina decisió important prengué el comte Borrell II?

Mirem què diuen els testimonis!

L’any 732 els musulmans foren derrotats pels francs a Poitiers, i així s’inicià la Reconquesta. 
Aviat van recuperar una part de Catalunya, que seria coneguda com la “Catalunya Vella”, i 
crearen la Marca Hispànica, formada per un conjunt de comtats, entre els quals destacà el de 
Barcelona.

La Marca Hipànica de vegades era atacada pels sarraïns, però una d’aquestes ràtzies fou 
especialment violenta, tal com ens expliquen molts testimonis dels fets: 

 ACTIVITATS                                                                                        Els primers comtes de Barcelona (801-1162)

@ Trobaràs tota la informació 
que necessites en el web http://
www.ub.edu/contrataedium/bcn_
medieval/grup_recerca4_web.swf
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QUI VAN SER ELS COMTES DE BARCELONA?2

Arreglem l’embolic!

Tots aquests noms pertanyen a comtes de Barcelona, però estan desordenats. Investiga els anys 
en què van ser comtes i ordena’ls com cal.

Guifré II

Ramon Berenguer IV

Berenguer Ramon II

Ramon Berenguer I

Berenguer Ramon I

Sunyer I

Guifré I el Pelós

Ramon Berenguer III

Borrell II

Ramon Berenguer II

Ramon Borrell I

 ACTIVITATS                                                                                        Els primers comtes de Barcelona (801-1162)

Els misteris de Guifré I el Pelós

Els fets històrics i la llegenda es barregen en la seva biografia. Fou el darrer comte de Barcelona 
nomenat pels reis francs i el primer a donar en herència els seus dominis territorials.

@ Cerca a internet, per exemple a Viquipèdia, la “llegenda de les quatre barres” i relaciona-la amb la 
pintura La mort de Guifré el Pelós de l’artista Claudi Lorenzale.  

Fes una petita biografia de Guifré I el Pelós.

Què diu la “llegenda de les quatre barres”?

Quins personatges pots identificar en la pintura?

Què en penses de les llegendes?
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3 DESCOBREIX EL ROMÀNIC AMAGAT A BARCELONA

FOTO 1 FOTO 2 FOTO 3 FOTO 4

Portalada de la capella de 
Santa Llúcia. Segle XIII

Façana del monestir de Santa 
Anna. Segle XII

Interior del monestir de Sant 
Pere de les Puel·les. Segle X

Façana del monestir de Sant 
Pau del Camp. Segles X-XIII

Llegeix les característiques de l’arquitectura romànica. Torna a observar les fotografies que has 
buscat i comenta quins elements característics del romànic hi observes.

— Les cobertes descansen sobre arcs de mig punt, columnes i pilars.

— Petites arcuacions cegues penjants anomenades llombardes.

— Espadanya. Campanar que consisteix en un mur a la part superior de la façana amb un arc per allotjar 
les campanes.

— Escassa decoració a la portalada, ja que el romànic és un art força auster.

— Els arquitectes utilitzaven murs molt gruixuts i les obertures, com les finestres, eren molt petites.

1

2

3

4

 ACTIVITATS                                                                                        Els primers comtes de Barcelona (801-1162)

@ Fes un reportatge fotogràfic d’aquestes esglésies romàniques. Busca les imatges d’aquestes 
esglésies i enganxa-les. 

Entre els segles X i XIII es va estendre per tot Europa occidental i, per tant, 
també a la ciutat de Barcelona, un nou estil artístic. Es dirà romànic per les 
seves semblances amb l’art romà. Aquest estil es troba en esglésies i importants 
monestirs que encara es conserven a Barcelona i que, de vegades, poden passar 
desapercebuts enmig de la ciutat moderna. 
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Una mica d’història
El 1134 el rei d’Aragó Alfons I el Bataller moria sense descendència, deixant tots els seus béns als ordes 
militars del Temple, de l’Hospital i del Sant Sepulcre. Els nobles aragonesos, disgustats amb el testament, 
es van reunir i van acordar que el successor del rei fos el seu germà petit, Ramir II el Monjo, que en aquell 
moment era bisbe de Roda-Barbastre i hagué d’abandonar el càrrec per ocupar el tron. Pocs anys després, 
el 1137 signaria un contracte amb el comte de Barcelona Ramon Berenguer IV donant-li el regne i la seva 
filla Peronella d’Aragó (de només un any) per deixar el càrrec i reprendre la vida eclesiàstica que duia 
abans de la mort del seu germà; les noces entre Ramon Berenguer IV i Peronella es van celebrar el 1150. 
Els descendents de Ramon Berenguer IV i Peronella serien alhora reis d’Aragó i comtes de Barcelona. Cada 
territori del regne, però, conservava les institucions i les lleis pròpies, així com els seus trets culturals. 
S’inicia un període fonamental en la història política i cultural de Barcelona i Catalunya.

Al principi del segle XIII la Corona no tenia possibilitats d’expansionar-se cap al sud de la península i havia 
perdut la influència sobre Occitània, de manera que orientà la seva política d’expansió vers la Mediterrània 
occidental, on aconseguí un paper hegemònic. 

D’altra banda, gràcies a l’augment de la producció agrària i al desenvolupament dels intercanvis comercials, 
als segles XIII, XIV i XV Barcelona rebria un gran impuls urbà i seria el motor del dinamisme expansiu. 
Les activitats econòmiques dels barcelonins i del seu port s’incrementarien fins adquirir una importància 
internacional, incrementant la prosperitat de Barcelona i enfortint el poder de la Corona. La simbiosi entre 
un potent patriciat urbà i la política expansiva cap a la Mediterrània de la Corona era perfecta. 

5 BARCELONA GÒTICA
1162 - 1410

Al segle XIV, des del cim de la muntanya de Montjuïc es podia veure tot el recinte murallat i els campanars de les esglésies 
gòtiques. Des d’aquí també es podia apreciar la densitat de població desigual entre el barri del Raval (a primer terme) i 
la resta de la ciutat murallada.

L’ambient 
era d’una gran 

activitat, amb el tragí 
arreu de les pedres que 

venien de Montjuïc a causa 
de la febre constructora: 
no es deixen de bastir 
edificis segons el nou 

estil gòtic. 

Com 
la Corona 

d’Aragó era una 
confederació de territoris, 
la cort reial es desplaçava 
periòdicament a les ciutats 

més importants per 
realitzar estades i 
assistir a corts.

Palau de l’Aljafería. Segle XI. Residència dels 
reis d’Aragó a Saragossa i actual seu de les 
Corts d’Aragó.
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La Barcelona gòtica
En aquest període Barcelona esdevindria una de les places més importants de la Mediterrània, i a principis 
del segle XIV seria el nucli de població més important de Catalunya amb 40.000 habitants.

El creixement econòmic i l’intercanvi de tecnologia, fruits del comerç a escala mediterrània, possibilitaren 
l’especialització dels sectors productius locals, els quals es van organitzar en gremis i confraries 
estimulats per la possibilitat de participació política en les estructures de govern municipal. Els productes 
manufacturats pels gremis gaudien d’un èxit considerable, i es pot trobar ceràmica barcelonina d’aquesta 
època en indrets com el sud de França, Dénia i València o Ceuta.

En aquest marc esplendorós de la història de la ciutat, i en estreta relació amb l’Església, va néixer una 
expressió artística eminentment urbana i amb caràcter propi: el gòtic català, que serviria per bastir una 
part molt important del patrimoni monumental que encara avui continua presidint la ciutat (temples, cases, 
palaus, muralles...).

Les noves institucions de govern
La societat cada cop era més complexa, i van caldre 
unes mínimes estructures de govern. En aquest sentit, 
ens els segles XIII-XIV podem assenyalar tres fites: 

– en primer lloc, es va fer necessària la creació d’un 
tribunal per a causes marítimes i mercantils. El dret 
marítim fou compilat a final del segle XIV en el Llibre 
del consolat de mar, codi que adquirí una difusió 
internacional al segle XV.

– en segon lloc, a nivell municipal, Jaume I atorga 
privilegis a la ciutat el 1249, i uns anys després es 
consolida el Consell de Cent. Es creen les institucions 
de govern de la ciutat per regular els conflictes i per 
assegurar els recursos fiscals per satisfer les necessitats 
de la Corona.

– en tercer lloc, la convocatòria de Corts periòdiques 
per part de Jaume I, que s’acabaran institucionalitzat i 
esdevindran al segle XV la Generalitat de Catalunya. 

Després 
d’haver estat 

al Palau Reial i al 
convent gòtic de Santa 

Caterina, el 1369 el 
Consell de Cent decideix 

bastir la seva pròpia 
seu. 

Muralla se
gle XIV

L’escut de Barcelona s’organitza en una superfície quarterada amb els senyals 
municipals: la creu de Sant Jordi, que seria una referència a la catedral (sota 
l’advocació de la Santa Creu), i els “Quatre Pals” com a símbol de les armes 
dels comtes i reis. A principis del segle XIV l’escut de la ciutat comtal ja era 
aquest. La corona reial indica que Barcelona era residència dels reis d’Aragó.

El Palau de 
la Generalitat és 

un dels pocs edificis 
d’origen medieval a 

Europa que es manté 
com a seu de la 

institució que el va 
construir.
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La muralla del 1260
Barcelona havia crescut molt i, entre d’altres qüestions 
urbanístiques, calia construir una nova muralla que 
aixoplugués les viles noves que s’havien consolidat: la vila 
nova del Mar, Sant Cugat del Rec, Sant Pere de les Puel·les, 
la vila nova del Pi i la vila nova del Mercadal. Jaume I construí 
un tram de 5.100 m per englobar una superfície de 1,5 
km2. Encara avui la toponímia ens recorda on eren algunes 
d’aquestes vuit portes: Portal de l’Àngel, Portaferrissa, la 
Boqueria...

La muralla del segle XIV
A mitjan segle XIV, la ciutat no havia 
deixat de créixer i, sota el regnat de Pere 
el Cerimoniós, es va decidir la prolongació 
del recinte emmurallat per acollir el barri 
del Raval, que era la zona d’horts que 
subministrava la ciutat. Serà el projecte 
més ambiciós que tindrà Barcelona fins el 
Pla Cerdà a mitjan segle XIX. La muralla 
tindria 6.250 metres, i l’obra acabaria el 
1389.

El call jueu
El call jueu apareix esmentat per primer cop al segle XI. Jaume I el manà tancar amb murs i portes, però, tot 
i així, la comunitat hebrea fou decisiva en el dinamisme econòmic de la ciutat: entre ells hi havia artesans, 
prestadors, metges, funcionaris reials... Després de molts conflictes, l’agost de 1391 hi hagué un gran 
avalot al call que provocà centenars de jueus morts i la conversió forçada dels que aconseguiren salvar-se. 
Així desaparegué el call.

A la ciutat cada producte es venia en un indret 
determinat: les fruites i les verdures fins al segle 
XIV es venien a les placetes de les Cols i de les 
Cireres; l’oli, el formatge i l’aviram es venien a 
la plaça de l’Oli; el carbó a la placeta del Pou de 
l’Estany; l’estam i les llanes filades a la plaça de 
la Llana; el peix es venia a la Ribera.

“És una petita 
i bella ciutat a la vora 

del mar a la qual vénen 
amb mercaderia comerciants 
de totes bandes: de Grècia, de 

Pisa, d’Alexandria d’Egipte, de la 
terra d’Israel, d’Àfrica i de tots els 

seus confins”

Relat del jueu navarrès Benjamí 
de Tudela després de visitar 

Barcelona l’any 1166

M
uralla segle XIII
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 ACTIVITATS                                                                                        Barcelona gòtica (1162-1410)

1 BARCELONA NECESSITAVA UNES MURALLES MÉS GRANS

“Si bé Barcelona fins al segle XIII continuava dins el vell 
recinte romà, més enllà de les portes de la muralla havien 
crescut barris, anomenats viles noves o burgs. Hi havia 
nuclis poblats prop del mercat, que era l’actual plaça de 
l’Àngel; també als Arcs del vell aqüeducte; vers el mar 
hi havia els barris mariners, dels Còdols i de les Arenes; 
s’havien edificat cases a prop dels monestirs de Santa Anna 
i de Sant Pere. Tots aquests espais s’anaven omplint de 
menestrals, mercaders i mariners, vinguts en general de 
zones rurals properes. 

Jaume I començà a dotar la ciutat d’un nou recinte 
emmurallat, on quedaren incorporats tots els burgs i viles 
noves. El creixement fou ràpid; un segle després Pere el 
Cerimoniós, davant la guerra amb Castella, es va veure en 
la necessitat de protegir amb una altra muralla el nou barri 
que creixia més enllà de la Rambla: el Raval; de manera que 
va incloure, dins el recinte urbà ampliat, aquesta zona de 
petites cases, hospitals, convents i també els horts que s’hi 
conreaven. És el projecte urbanístic més ambiciós i ampli 
fins a mitjan segle XIX.”

Carme Batlle i Teresa Vinyoles: Mirada a la Barcelona 
medieval des de les finestres gòtiques (Barcelona, 2002), 
p. 7

Per què diem que aquest text és una font secundària?

Qui eren Jaume I i Pere el Cerimoniós?

Quantes muralles ha tingut Barcelona? De quines èpoques són? Assenyala-les sobre el plànol 
amb diferents colors.

@ Si l’actual plaça de Sant Jaume és el punt on antigament es creuaven el cardo maximus i el 
decumanus maximus, busca aquesta plaça al web de GoogleMaps i mira la ciutat des d’una altra 
perspectiva. Ja has descobert les Barcelones amagades? Observa de prop el perímetre de l’antiga 
muralla romana; quan t’allunyis una mica podràs veure el traçat de les muralles medievals i al 
voltant una quadrícula molt ben feta. Què és el Pla Cerdà?

Per què diu el text que la muralla de Pere el Cerimoniós fou “el projecte urbanístic més ambiciós  
i ampli fins a mitjan segle XIX”?

Llegeix el text i observa el plànol.

El 1134 el rei d’Aragó Alfons I el Bataller morí sense descendència i poc 
després es produí la unió dinàstica entre la seva neboda Peronella d’Aragó i 
el comte de Barcelona Ramon Berenguer IV. Els seus descendents, a més de 
ser  comtes de Barcelona també serien reis d’Aragó. Així s’iniciava un període 
fonamental en la història política i cultural de Barcelona i Catalunya.
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Quina problemàtica exposen?

Quina decisió pren el Consell de Cent per solucionar aquest problema?

Per què l’escombriaire de la ciutat era conegut amb el nom popular de “tira-gats-al-mar”?

Qui s’ocupa de solucionar aquests problemes als pobles i ciutats avui en dia?

@ Fixa’t en els personatges que apareixen citats als textos. Cerca informació i explica qui eren.

El Consell de Cent tenia representació de tots els habitants de Barcelona?

Explica una semblança i una diferència entre el Consell de Cent 

i l’Ajuntament de Barcelona.

2 COM S’ORGANITZAVA LA CIUTAT?

 ACTIVITATS                                                                                        Barcelona gòtica (1162-1410)

Jaume I, rei entre els anys 1213 i 1276, a part d’organitzar i dirigir la conquesta de Mallorca i 
de València, impulsà el desenvolupament de les institucions de govern de Barcelona, com per 
exemple el Consell de Cent. Gràcies als Llibres del Consell, conservats a la secció “Consell de 
Cent” de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, coneixem molts aspectes i problemàtiques 
de la Barcelona medieval.

Llegeix les disposicions del Consell de Cent.

En 
les ciutats 
medievals 

l’ambient era molt 
insà; potser per això 

els forasters que 
arribaven a la ciutat 

consideraven 
Barcelona força 

neta.

“Ara oiats, per manament de l’honrat batle de Barcelona ordenaren los consellers e prohòmens de la 
dita ciutat... que alguna persona de qualque condició o stament no gosi posar ni lançar, ni fer posar 
ni lançar, ni de dies ni de nits, algunes scombradies...” 1397

Text adaptat de Carme Batlle i Teresa Vinyoles: Mirada a la Barcelona medieval des de les 
finestres gòtiques (Barcelona, 2002), p. 12

“...Com lo Consell de Cent jurats ha ordenat que per evitar pudor qui és causa d’epidèmies o 
malalties, fos haut un home qui ab un ase comprat per aquesta ciutat, e fos comanat al dit home, 
anar per la ciutat, e totes scombradies porti dels carrers e les portas, ab lo dit ase, a la mar...” 
1399

Text adaptat d’Història de Catalunya. Història i memòria, Museu d’Història de Catalunya 
(Barcelona, 1998), p. 104

Els 
pregoners 

feien saber les 
prohibicions i les 
informacions pels 
carrers a toc de 

trompeta.
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3 RECONEIXES AQUESTS EDIFICIS?

Explica què vol dir “l’antiga muralla romana al llarg del temps ha continuat sent el centre polític 
i religiós de Barcelona”.

Als segles XIII i XIV Barcelona s’omplí d’edificis civils i religiosos construïts en estil gòtic. Indica 
quins dels edificis assenyalats al plànol són de caràcter civil.

Quins d’aquests edificis amb caràcter civil continuen acomplint avui la funció per a la qual foren 
creats?

@ Ves al web de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat) o a viquipèdia, coneix aquesta 
institució i situa a la part inferior de l’eix cronològic cinc dates que vulguis destacar de la seva 
història i indica què va passar.

Situa els números on correspongui sobre el plànol.

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

s. XIII s. XIV s. XV s. XVI s. XVII s. XVIII s. XIX s. XX s. XXI
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1 Torres de la muralla romana
2 Pia Almoina 
   (Museu Diocesà de Barcelona)
3 Palau Episcopal (Bisbat)
4 Casa de l’Ardiaca 
   (Arxiu Històric de la Ciutat)
5 Museu Frederic Marés
6 Catedral
7 Palau Reial Major
8 Plaça Ramon Berenguer III el Gran
9 Capella de Santa Àgata
10 Antiga Casa dels Canonges
11 Museu d’Història de Barcelona
12 Palau de la Generalitat
13 Ajuntament
14 Església dels Sants Just i Pastor
15 Palau del Lloctinent
16 Església de Sant Sever
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4 A LA LLAR

Al principi del segle XIV Barcelona arribaria a ser el nucli de població més important de 
Catalunya amb 40.000 habitants, una bona part dels quals eren menestrals. En una ciutat 
tan poblada calia resoldre molts problemes: com per exemple la neteja, per evitar pudors i 
epidèmies, o els incendis, ja que la majoria de les cases eren de fusta i estaven apinyades 
formant carrerons molt estrets.

Llegeix el text, dibuixa una casa menestral i assenyala amb fletxes per a què servia cada espai. 

Posa’t el davantal!

El Llibre de totes maneres de potatges de menjar, més conegut com el Llibre de Sent Soví és 
el primer receptari conegut de cuina catalana. Data de principis del segle XIV i conté més de 
dues-centes receptes. 

Us proposem preparar una de les salses més populars de la Catalunya medieval, que agradava 
molt a cristians, musulmans i jueus.

“Els habitatges barcelonins podien ser de diversos 
tipus, des dels grans edificis de pedra amb torre i les 
cases senyorials, fins a les barraques de joncs dels 
pescadors. La majoria de cases estaven compostes 
de planta baixa i pis, de vegades també tenien unes 
golfes. Moltes tenien coberta a dues vessants i algunes 
tenien terrat.

Els carrers eren molt estrets i les cases molt petites; el 
carrer feia sovint de continuació de l’obrador, la botiga 
o la llar. Les cases eren ocupades per famílies nuclears 
formades pel matrimoni i llurs fills, i de vegades alguna 
persona de servei, un aprenent o una serventa o algun 
esclau.

Les cases menestrals de les darreries de l’edat mitjana 
eren estretes i estaven compostes sovint per una planta 
baixa, on hi havia l’obrador, i de vegades, si l’amo tenia 
vinya, un celler; una primera planta amb la cuina, una 
cambra i no sempre menjador; sovint hi havia un segon 
pis que era una mena de golfes on podia haver-hi un 
altre dormitori.”

Text adaptat de Carme Batlle i Teresa Vinyoles: 
Mirada a la Barcelona medieval des de les finestres 

gòtiques (Barcelona, 2002), p. 112

ALMADROC

Ingredients: 250 grs. de formatge, 2 o 3 grans d’all, 2 o 3 rovells d’ou 
dur, brou, mantega o oli i espècies.

Preparació: Piqueu molt bé els dos o tres grans d’all juntament amb el 
formatge (el podeu ratllar). Un cop picat, afegiu-hi els dos o tres rovells 
d’ou dur. A poc a poc, incorporeu-hi una mica de brou i una mica de 
mantega o oli. Finalment, incorporeu les espècies. El resultat ha de 
ser una salsa espessa, que no es fa bullir. Cal vigilar que no es talli.

El llibre 
no especifica 

ni proporcions ni de 
quines espècies es tracta. 
Ja les sabia tothom! Les 

espècies més emprades en la 
cuina medieval catalana eren 

pebre, gingebre, canyella, 
clavells de girofle i 

safrà.

@ Si voleu saber més sobre la cuina medieval i el Llibre de Sent Soví, trobareu informació al web 
de la Generalitat de Catalunya (www.gencat.cat)- 

 ACTIVITATS                                                                                        Barcelona gòtica (1162-1410)
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Al segle XIII les tres torres de la 
muralla romana  que formen el 
fons de la plaça van ser unides 
amb voltes a fi d’edificar-hi al 
damunt el temple palatí de Santa 
Àgata.

A la part baixa del mur encara es pot veure un important sector de 
la muralla, amb diverses torres quadrades i fragments del mur de la 
segona muralla romana del segle IV.

Anteriorment a la capella de Santa Àgata hi havia una capella 
palatina del segle XI, però és al segle XIV, durant el regnat 
de Jaume II el Just i de Blanca d’Anjou, que es començà 
la construcció d’una nova capella reial. Sota les ordres de 
Bertran de Riquer, mestre obrer del palau, es van començar 
les obres l’any 1302 i  es van acabar el 1311.

A la part superior 
s’obren els finestrals 
d’arc apuntat o ogival 
amb traceria.

Durant els dos 
primers decennis 

del segle XX es van dur a 
terme diverses intervencions 

urbanístiques per monumentalitzar 
el centre històric de Barcelona. 

L’obertura de la Via Laietana va suposar 
l’enderroc de moltes construccions 
adossades a la muralla, i va posar 

al descobert un dels llocs més 
espectaculars de la Barcelona 

antiga, la plaça de Ramon 
Berenguer III el Gran!

Capella reial de Santa Àgata
La població va créixer a l’interior i a l’exterior del recinte romà, fins que al segle XIII Jaume I va permetre 
construir edificacions adossades a la muralla i obrir-hi finestres, com es pot veure a la plaça de Ramon 
Berenguer III el Gran, on s’aixeca l’accidentat llenç fortificat de l’antic Palau Reial. D’aquesta manera la 
muralla romana va anar desapareixent, coberta per noves construccions que al llarg dels anys s’anaven 
adossant a la muralla, una muralla que anava quedant oculta.
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En 
el culte de la 

capella havia pres gran 
importància l’advocació a 

santa Àgata, perquè el rei Martí 
l’Humà va fer donació a la capella 
d’una relíquia de la santa i de la 
pedra damunt  la qual i segons 
la tradició havien estat posats 

els pits tallats de la 
màrtir. 

El campanar de la capella va ser bastit sobre una 
de les torres de la muralla amb una alçada de 40 
m. El remat del campanar recorda la corona de 
la reina, sobre unes creus i unes gàrgoles, entre 
les quals hi ha representacions força maldestres 
de porcs domèstics!

La capella consta d’una nau dividida en quatre 
trams amb arcs apuntats en diafragma que 
aguanten una teulada de dues vessants amb 
embigat de fusta i un creuer allargat per a la 
capella lateral de la Reina. 

Santa Àgata al llarg dels anys
Al segle XIX, la capella reial de Santa Àgata va començar a 
patir una sèrie de transformacions: fou convertida en una 
escola de primer ensenyament (1822) i posada a la venda en 
pública subhasta el 1844; també s’utilitzà com a magatzem 
per a decorats del Liceu i fou taller dels escultors Vallmitjana. 
Finalment, el 1877 la capella reial serví de museu d’antiguitat, 
fins que el 1943 fou decidit el seu retorn al culte, tot i que 
actualment té la funció de sala d’exposicions del MUHBA. 
Conté un important retaule de Jaume Huguet.

Interior de la capella de Santa Àgataa

Sostre embigat

Arc de diafragma

En una excavació 
arqueològica es va veure 
que  els carcanyols 
d’aquesta volta estaven 
farcits de grans gerres 
buides per alleugerir 
el pes de la volta, cosa 
molt habitual en les 
construccions gòtiques.

A mitjan segle XIV fou construïda 
una nova volta, travada sobre uns 
pilars avançats cap a l’exterior per 
aguantar la capella de les Reines, 
il·luminada per una petita rosassa 
central.

Contraforts que carreguen 
sobre el mur inferior amb 
acabament piramidal coronat 
per brots de fulles.
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L’ art gòtic català: la pintura
En l’art romànic els murs de les esglésies estaven decorats amb pintures murals fetes directament a la 
paret mitjançant la tècnica al fresc, però a poc a poc aquesta tècnica va perdre importància, ja que els murs 
van ser substituïts per amplis finestrals i quedava poc espai per les pintures, com és el cas de la capella 
reial de Santa Àgata, on es pot observar la gran quantitat d’obertures al mur que formen les finestres d’arc 
ogival amb traceria o petites rosasses per deixar entrar millor la llum al temple.  

En l’art gòtic va anar adquirint importància la pintura sobre fusta, com els retaules, que van començar a 
omplir les capelles de les catedrals i les esglésies, on es representaven escenes de les vides dels sants o de 
la vida de Jesús, com l’escena de l’Epifania que es representa en el retaule de la capella de Santa Àgata. 

Els pintors rebien encàrrecs de l’Església, dels gremis o nobles i, fins i tot, del rei, com fou el cas del 
conestable Pere de Portugal, que va encarregar a l’artista Jaume Huguet que pintés un retaule de l’Epifania, 
que actualment es pot veure en aquesta capella.  

En els interiors dels temples que omplen el Barri Gòtic trobem retaules de grans mestres pintors que van 
destacar en la pintura gòtica, com Bernat Martorell, Lluís Dalmau o el mateix Jaume Huguet.

Jaume Huguet 
(Valls 1412 - Barcelona 1492)
És un dels pintors més importants del 
gòtic català. El seu estil és una evolució 
del gòtic internacional vers les innovacions 
incorporades des de la pintura flamenca. 

El realisme, els moviments, la riquesa 
de colors, el paisatge de fons, el diàleg 
entre les figures i la seva expressivitat són 
aspectes característics que trobem en 
l’obra de Jaume Huguet.

1

2

3

4 4

56 6

7

1 Guardapols

2 Calvari

3 Taula central

4 Carrer lateral

5 Altar

6 Porta

7 Predel·la

Jaume 
Huguet crea un 

taller a Barcelona! El 
pintor cada vegada té més 

encàrrecs i pinta retaules per 
tot Catalunya. Tot i que una part 
important de la seva obra s’ha 
perdut en revoltes, el retaule 

del Conestable s’ha 
conservat sencer!
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1

 ACTIVITATS                                                                                       Capella reial de Santa Àgata

APROFITEM LA MURALLA ROMANA!

Observa el dibuix i la imatge de la capella de Santa Àgata del Palau Reial, construïda 
a principis del segle XIV durant el regnat de Jaume II el Just i de Blanca d’Anjou.

Llegeix les citacions i marca amb diferents colors la zona de l’edifici que correspon a l’època 
romana i la que és d’època medieval.

“…A la plaça de Berenguer el Gran s’aixeca l’accidentat llenç fortificat de l’antic Palau Reial. A la part baixa es pot 
veure un important sector de la muralla romana, curosament restaurada, amb torres quadrades i els corresponents 
trams de mur entre elles. Les parts de la muralla que es conserven, fins a una alçada de nou metres, són fetes amb 
grans carreus. Al segle XIII les tres torres van ser unides amb voltes a fi d’edificar-hi al damunt la capella del Palau 
Reial”.

Alexandre Cirici: Barcelona pam a pam ( Barcelona,1990), p. 20

“La construcció de la capella va exigir la compra, el 1302, d’un llenç de muralla romana amb la seva torre 
–anomenada de Na Palau-, al costat del Palau. Així, es va disposar de tres torres de planta rectangular, que van servir 
de base per als fonaments de la capella i el seu campanar aixecat sobre la tercera torre”.

Text adaptat de Joan Ainaud, Josep Gudiol i F. P. Verrié: Catálogo Monumental de España. La Ciudad de 
Barcelona (Barcelona, 1947), p. 244

Per quina raó la muralla del segle IV fou reutilitzada en període medieval?

En reutilitzar la muralla romana, la ciutat de Barcelona deixava d’estar protegida? Per què?
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2 COM ES CONSTRUÍ LA CAPELLA REIAL DE SANTA ÀGATA?

L’arquitecte es va haver d’adaptar als condicionants de la muralla romana que 
hi havia al costat del Palau Reial i la va aprofitar com a basament de l’església. 
Bertran Riquer va demostrar ser un gran mestre d’obres fent un temple palatí de 
caràcter solemne, elevat sobre la muralla i autònom.

1
2

3

4

Ara farem el sostre!

A la planta podràs observar que la capella de Santa Àgata té dos tipus de sostres característics 
de l’arquitectura gòtica d’aquell moment: la volta de creueria i el sostre embigat.

La volta de creueria

Assenyala els elements:

1. Clau de volta

2. Arc ogival

3. Nervis creuers
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El sostre embigat

Assenyala els elements:

1. Arcs de diafragma

2. Bigues

3. Impostes

Imaginem que som els ajudants del mestre d’obres del palau Bertran de Riquer!

Has de construir una església a sobre del basament de la muralla romana i sobre el pas de ronda! 
Quina planta hauries de dissenyar per aprofitar la muralla? Tria la planta que correspon a la 
capella reial de Santa Àgata i explica per quina raó has optat per aquesta tipologia.
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3 UN GRAN ENCÀRREC PER A UN GRAN PINTOR!

El gener de 1464 la Generalitat, revoltada contra el rei Joan II d’Aragó, va nomenar rei al 
conestable de Portugal, que durant dos anys seria Pere IV rei d’Aragó i comte de Barcelona. Poc 
després de la seva arribada a Barcelona es va preocupar de redecorar diverses zones del Palau 
Reial Major. Per a la capella de Santa Àgata encarregà a un artista la realització del retaule que 
després ha estat conegut amb el nom de retaule del conestable.

Llegeix el document A i la cita B. Després completa la fitxa tècnica del retaule del Conestable:

A El rei escriu una carta al tresorer reial i li 
ordena que lliuri diverses quantitats als artistes 
que havien de decorar la capella, i a tots ells els 
dispensa del servei militar perquè puguin dur a 
terme els seus treballs.

“Olot a XIII dies de noembra MCCCLXV havia manat donar per 
les coses necessarias a la capella et altres del palau maior del 
dit senyor Rey. Es assaber:

An Jachme Huguet qui pinte lo retaule CCC solidos. Iteman 
Alfonso de Cordoua qui pinte les voltes ...”

Text del llibre racional de l’Arxiu del Reial Patrimoni de 
Catalunya pel regent de la tresoreria del rei, en Joan 
Estela
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B La taula central del retaule del 
conestable representa una escena 
de la vida de Jesús. El tema té 
relació amb la reialesa, i per tant 
amb el lloc on anava destinat el 
retaule, la capella del Palau Reial.

“Van entrar a la casa, veieren el Nen amb 
Maria, la seva mare, es postraren a terra i 
el van adorar. Després van obrir les seves 
arquetes i li oferiren presents: or, encens i 
mirra.”

Mateu 2, 11

Fitxa tècnica de la taula central del retaule 
del Conestable

Qui va encarregar aquest retaule?

A quin pintor li van encarregar?

Quan?

A quin lloc anava destinat?

Què representa la taula central del retaule?

De quin estil és?
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 ACTIVITATS                                                                                       Capella reial de Santa Àgata

4 I A TU QUÈ ET SEMBLA?

Fixa’t bé en la taula central del retaule 
del Conestable!

La recerca del realisme en la pintura gòtica 
catalana es manifesta en les expressions 
dels rostres i els gestos dels personatges, 
plens d’humanisme. La relació entre les 
figures i el seu moviment són més naturals.

Observa els personatges d’aquesta pintura 
gòtica, els seus rostres, els gestos i relaciona 
les següents paraules amb les parts de la 
taula pictòrica encerclades:

SERENOR

ATENCIÓ

OBSERVACIÓ

ADMIRACIÓ

RESPECTE

TENDRESA o DOLÇOR

MATERNITAT

BENEDICCIÓ

@ Fes una recerca. Busca a la xarxa la imatge i la informació del 
retaule del Conestable. A partir de l’esquema, explica les escenes 
de les taules que componen el retaule.

1

2

3

4

5

6

7

8

2

1

3

4

5

6

7

8
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 ACTIVITATS                                                                                       Capella reial de Santa Àgata

5 ANEM A L’ARXIU!

Has de saber que al llarg de l’època medieval la capella del Palau Reial, gràcies a la generositat 
dels reis, reuní un munt de tresors, entre els quals hi havia diverses relíquies, com la de sant 
Jordi, la de la Vera Creu i la de Santa Àgata. Però era especialment venerada la relíquia de santa 
Àgata. Per això l’any 1601 el papa Climent VIII la va fer titular de la capella.

Què és una relíquia?

Què diu aquest document conservat a l’Arxiu de la Corona d’Aragó?

“Lo Rey d’Arago. Rey molt car primogenit. Com nos havents singular devocio a 
madona sancta Agata desigem molt haver la pedra on foren posades les mamelles de 
la dita madona Sancta Agata, pregam vos affectuosament, Rey molt car primogenit, 
donets obra ab tot acabament que nos aiam la dita pedra,…..”

En quina llengua està escrit el text?

Quina és la relíquia que demana el rei Martí?

I tu? Quina relíquia t’agradaria tenir?

De quina altra santa, molt important a Barcelona, es conserven les relíquies a la catedral de 
Barcelona? A quina part de la catedral són?

@ Explica per què és tan important aquesta darrera santa per a la ciutat.

Diu 
la tradició que 

santa Àgata va morir 
martiritzada l’any 251 a 

Catània (Sicília) per defensar 
la seva fe. Es diu que en un 
dels martiris que patí li van 
arribar a oprimir i tallar els 

pits amb ganxos de 
ferro.
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Catedral de Barcelona
És al cor del Barri Gòtic i de la gran ciutat moderna. Aquesta basílica té un esplèndid conjunt artístic i 
monumental, de diferents estils, que són testimonis de la història de la ciutat de Barcelona i de la seva 
Església. D’una manera o altra, podem dir que la catedral està lligada a tots.

Consta que en un mateix lloc van existir tres catedrals. La primera fou la paleocristiana, de la qual es 
conserva una piscina baptismal del segle IV que és a uns quatre metres de profunditat sota l’actual temple. 
L’any 599 la catedral fou dedicada a la Santa Creu i refeta de nou. La destrucció de la primitiva catedral 
per la ràtzia d’Almansur l’any 985 va fer que es construís una segona catedral vers el 1058, la romànica, 
gràcies a l’interès del bisbe de Barcelona Guislabert i dels comtes de Barcelona Ramon Berenguer I el Vell 
i la seva muller Almodis (actualment enterrats a la catedral de Barcelona). Com que acollia les relíquies de 
santa Eulàlia, va rebre el títol conjunt de la Santa Creu i de Santa Eulàlia. La catedral es va fer vella i quedà 
petita, de manera que s’hagué de construir l’actual, la gòtica, al final del segle XIII (1298).

El cor és el lloc on els canonges es reuneixen 
per pregar i lloar Déu cantant. A l’interior hi ha 
109 cadires! Les més altes foren tallades amb 
fusta de roure  per l’artista Pere Sanglada. Sota 
el seient hi ha una petita mènsula anomenada 
“misericòrdia” per poder-s’hi recolzar i 
descansar, on es representen diferents escenes 
de la vida, com jocs, mitologia, vicis, etc.

Cimbori

CorCapella de la 
nau lateral

Galeria

Claus de volta
La 

catedral és 
un edifici de grans 

proporcions, té 93 m de 
llargada, 40 m d’amplada i 

28 d’alçada la nau central. És 
de planta basilical amb tres 

naus, la central més alta 
que les laterals.

Baptisteri paleocristià Catedral romànica

Catedral gòtica

Santa Helena

Seient del cor de la catedral

1 2

3
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La catedral gòtica
La catedral gòtica es va començar a construir al final del 
segle XIII (1298), durant l’episcopat del bisbe Bernat Pelegrí 
i el regnat de Jaume II, i estigué gairebé enllestida a mitjan 
segle XV, en temps del bisbe Francesc Climent Sapera i 
essent rei Alfons V d’Aragó. Però la façana quedà inacabada, 
i durant molts segles la catedral va tenir com a façana 
principal una paret gairebé llisa, fins que al final del segle 
XIX la família Girona va pagar les obres per fer la façana i el 
cimbori neogòtics.

L’estructura arquitectònica típica del gòtic català crea entre els 
contraforts, a l’interior, uns espais que s’aprofiten com a capelles 
dedicades a diferents sants, on els gremis barcelonins també són 
presents, com el de sabaters a la capella de l’absis de Sant Josep, 
patró d’aquests menestrals.

Les claus de volta representen els temes que 
corresponen a sota als trams de la nau. El 
Crist Gloriós després del cimbori ens dóna 
la benvinguda; el bisbe sobre el cor, on es 
reuneixen els canonges; l’Anunciació sobre la 
trona, on s’anuncia la Paraula; Maria, Mare 
de l’Església, està on s’apleguen els fidels; la 
clau de Santa Eulàlia coincideix amb l’escala 
que baixa a la cripta on hi ha el seu sepulcre; i 
la clau de Crist mort és sobre l’altar, lloc on es 
celebra el memorial de la passió de Crist.

Al centre del creuer es veu la cripta i el presbiteri alhora, així els 
fidels mentre preguen des dels bancs poden veure i relacionar els 
dos espais: la cripta amb el sarcòfag de Santa Eulàlia on uns relleus 
narren la seva vida d’entrega i estimació total a Déu i als homes fins 
arribar al martiri i mort com Jesús (altar, presbiteri).

A la catedral gòtica de Barcelona 
es van utilitzar tècniques 
arquitectòniques com l’arc ogival 
o apuntat, que permetia elevar 
l’alçada de l’edifici. El pes de la 
volta de creueria no descansava 
sobre el mur, sinó que es repartia 
entre els pilars  a l’interior i 
els contraforts i arcbotants a 
l’exterior.

L’exterior de la catedral està decorat 
per 160 gàrgoles que aboquen l’aigua 
de la pluja de les teulades al carrer. 
Les més antigues són les de l’absis 
i representen animals estranys i no 
tan estranys com un bou, un xai 
o un elefant que porta un castell. 
La llegenda diu que les gàrgoles 
eren bruixes i mals esperits que 
escopien a la processó de Corpus, 
i com a càstig foren convertits en 
pedra i condemnats a escopir aigua 
eternament.

Arc ogival
VOLTA DE CREUERIA

Arcbotant

Pilar

Contraforts

Gremi dels sabaters Gremi dels sastres

Campanar

Vitrall Arc ogival

Deambulatori

AltarCripta

Gàrgola

Contrafort
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La façana de la catedral
A la façana hi ha uns finestrals que donen llum de colors 
a l’interior de la catedral. A la part central hi ha la porta 
principal d’entrada al temple, que va ser dissenyada  pel 
mestre Carlí, però que no fou construïda fins al final del 
segle XIX, quan el Sr. Manuel Girona va fer un donatiu per 
acabar la façana de la catedral. Es va convocar un concurs de 
projectes per acabar la façana i van guanyar els arquitectes 
Oriol Mestres i August Font i Carreras inspirant-se en l’antic 
projecte.

Santa Helena
La figura que corona el cimbori és de santa 
Helena, mare de l’emperador Constantí. Es 
diu que va retrobar la creu de Jesucrist. 
Per aquest motiu presideix el gran pinacle 
de la catedral, que té com a titular la Santa 
Creu. L’any 2011 es va netejar l’escultura 
de santa Helena i, un cop acabada la 
restauració, es va fer una gran festa a la 
plaça de la Seu. Mentre l’anaven  pujant 
al cimbori, tot el poble convocat anava 
cantant. Així santa Helena tornava a 
presidir la catedral de Barcelona i també 
el Barri Gòtic!

Una família de campanes a la catedral
A la catedral hi ha dues torres campanar a sobre de les 
portes laterals de final del segle XIII, de 53 m d’alçada!  
La torre  litúrgica té 13 campanes, i la majoria d’elles 
tenen noms femenins: Dolors, Paciana, Severa, Angèlica, 
Antònia, Oleguera, Gregòria, Narcisa, Mercè, Montserrat i 
la famosa Tomassa! Convoquen els fidels a la pregària i a 
les celebracions. A la torre del rellotge, la campana Eulàlia 
toca les hores. És la campana més gran, amb 5 tones de pes. 
L’Honorata és la que toca els quarts, i abans també tocava 
el sometent, és a dir, la convocatòria d’homes armats per 
defensar la ciutat.

4
,8

5
 m

E. Batiste Alentorn, Santa Helena

L’escultura 
fou realitzada 

en bronze i pesa 
5 tones!
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TRES CATEDRALS EN UN MATEIX LLOC!

Els habitants de Barcelona van tenir més d’una i de dues catedrals! 

Apropa’t a la seva història i descobriràs com, durant molts segles i sempre al mateix lloc de la 
ciutat, hi ha hagut la voluntat de construir una seu, una catedral. 

Llegeix el text i marca amb una fletxa a la part inferior de l’eix cronològic aquelles fites històriques 
que són importants per entendre millor la història i l’evolució de la catedral de Barcelona. 

La nostra catedral l’anomenem Santa Església Catedral de la Santa Creu i de Santa Eulàlia. El primer esment 
documental com a “Ecclesia Sanctae Crucis” el trobem en la col·lecció de textos dels concilis visigòtics; 
concretament en el de l’any 599 celebrat a la catedral paleocristiana de Barcelona. Aquest fet concorda amb la 
col·locació l’any 1913 d’una imatge de santa Helena al pinacle del cimbori, a 85,5 m d’alçada. Santa Helena fou la 
mare de l’emperador romà Constantí, que, segons la tradició, trobà la vertadera creu de Jesús a Jerusalem.

L’any 877 el bisbe de Barcelona Frodoí trobà les relíquies de santa Eulàlia de Barcelona al cementiri de Santa Maria 
de les Arenes (Santa Maria del Mar) i les traslladà a la cripta de la catedral paleocristiana. D’aquí que sempre, 
després del 877, la catedral es denomina de la Santa Creu i Santa Eulàlia.

Consta que hi ha hagut tres construccions: la paleocristiana que conserva un baptisteri de l’època del bisbe sant 
Pacià (segle IV); la romànica que conserva el pòrtic de l’entrada de l’actual claustre, consagrada el 1058 en temps 
dels comtes Ramon Berenguer I i Almodis (ambdós enterrats a les naus de l’actual temple); i finalment la gòtica, que 
es va iniciar l’1 de maig de 1298, durant el pontificat del bisbe Bernat Pelegrí.

Aquestes obres foren continuades pel bisbe Ponç de Gualba. Segons consta a les làpides de l’entrada de Sant Iu de 
la catedral, en la construcció gòtica intervingué el rei Jaume II. Les obres gòtiques foren pràcticament acabades 
l’any 1430, durant el pontificat del bisbe Francesc Climent Sapera, conegut com Patriarca Sapera. Malgrat que les 
obres duraren cent cinquanta anys, no es pogué acabar la façana principal abans del final del segle XIX, gràcies al 
mecenatge del banquer Manuel Girona.

Josep M. Martí i Bonet: La catedral de Barcelona. Història i històries (Barcelona, 2010), pàg. 17

_
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_
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_

_
_

 s. IV  s. V  s. VI  s. VII  s. VIII  s. IX  s. X  s. XI  s. XII  s. XIII  s. XIV  s. XV

Observa les imatges que corresponen a les tres plantes de les catedrals, escriu a quina catedral 
correspon cada planta i relaciona-les amb l’eix cronològic.
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2 EL GÒTIC ESTAVA DE MODA!

Amb l’arquitectura gòtica es van iniciar una sèrie d’innovacions tècniques que 
van permetre construir edificis més alts i esvelts.

Ara observa la secció de la catedral de Barcelona!

Busca aquests elements al dibuix de la secció i assenyala’ls mitjançant fletxes.

T’atreveixes a assenyalar algun element més?

Volta de creueria:

Arcbotant:

Contrafort:

Arc ogival:

Clau de volta:

@ Busca les definicions dels principals elements constructius de l’arquitectura gòtica i explica’ls 
amb les teves paraules.
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Ara ja pots respondre aquestes preguntes!

Coneixes alguna església al teu barri? Quina advocació té?

@ Al Barri Gòtic hi ha més basíliques a part de la catedral. Quina advocació tenen?

Saps a qui està dedicada la basílica de Gaudí que encara s’està construint?

Per què creus que durant segles hi hagut la voluntat de construir una catedral a Barcelona?

 ACTIVITATS                                                                                      Catedral de Barcelona

3

Observar els símbols i les imatges, i investigar les fonts són elements importants 
que ens ajuden a conèixer a qui està dedicat un temple. A l’exterior i l’interior 
de la catedral, descobrireu una simbologia i unes imatges molt relacionades 
amb la seva pròpia història i el seu nom.  

QUINS NOMS TÉ LA CATEDRAL DE BARCELONA?

Al pinacle del cimbori de la catedral, l’any 1913 es va 
col·locar una imatge de santa Helena. Helena era la mare de 
l’emperador Constantí, i segons la tradició ella fou qui trobà 
la vertadera creu de Jesús a Jerusalem.

Dins la col·lecció de textos dels concilis visigòtics de l’any 
599, trobem el primer esment documental de la catedral de 
Barcelona  com a “ecclesia sanctae Crucis”.

L’any 877 el bisbe de Barcelona Frodoí trobà les relíquies de 
santa Eulàlia de Barcelona al cementiri de Santa Maria de 
les Arenes (Santa Maria del Mar) i les traslladà a la cripta de 
la catedral de Barcelona.

Nom: Santa Església Catedral de la Santa..............................i de Santa......................................

@ Primer de tot cal que sàpigues què vol dir la paraula advocació. Fes una cerca i explica amb les 
teves paraules el seu significat.

Ara llegeix els textos i observa les imatges. Descobriràs quina advocació té la catedral de 
Barcelona: 
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4 L’ESCULTURA GÒTICA S’EXPRESSA

Els escultors gòtics catalans, com la família dels Claperós i altres mestres 
procedents de països com Itàlia, contribuïren a enriquir i alhora decorar amb 
les seves magnífiques obres escultòriques els espais exteriors i interiors de la 
catedral de Barcelona. Les escultures, els relleus, els sepulcres, les claus de 
volta i també les fantàstiques gàrgoles permeten estudiar les característiques de 
l’escultura gòtica d’aquell moment.

Les figures es 
representen de 
manera més realista 
i natural.

Escull dues imatges i explica amb les teves paraules quines característiques gòtiques has observat 
en els relleus escultòrics.

Interès per expressar 
els sentiments: 
autoritat, burla, dolor, 
tendresa, valentia...

El gest del rostre i 
del cos porta a una 
humanització de les 
figures.

Triomf  de la línia 
corba i les figures 
van adquirint 
moviment.

Les escultures 
són enteses més 
ràpidament per 
l’espectador.

1 2

54

3

Relaciona les característiques principals de l’escultura gòtica catalana amb els relleus del 
sepulcre de Santa Eulàlia i la clau de volta de Sant Jordi de la catedral de Barcelona.
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L’EULÀLIA, UNA JOVE MOLT VALENTA5

El nom d’Eulàlia vol dir ben parlada i l’hi posaren per la manera que tingué de defensar la seva 
fe davant del pretor Dacià.

Segons les cròniques de l’Església barcelonina, l’any 877 el bisbe de Barcelona Frodoí trobà 
personalment les relíquies de santa Eulàlia de Barcelona al cementiri de Santa Maria de les 
Arenes (Santa Maria del Mar), les traslladà amb tota solemnitat a la catedral paleocristiana de 
Barcelona i posà una làpida a la part esquerra del presbiteri de la cripta.

Identifiques algun personatge, a part de santa Eulàlia? Com l’has identificat?

A principis del segle XIV el bisbe Ponç de Gualba va demanar ajuda als artistes per embellir la 
catedral. L’artista de Siena (Itàlia) Luppo di Francesco era a Barcelona en aquella època, i rebé 
l’encàrrec d’esculpir el magnífic sarcòfag de santa Eulàlia. 

Observa els relleus del sarcòfag de santa Eulàlia i relaciona’ls amb els textos mitjançant fletxes.

La jove Eulàlia de 
Sarrià és jutjada 
pels magistrats i pel 
governador Dacià.

La jove Eulàlia de 
Sarrià, de 13 anys, 
exposa als seus pares 
que es vol presentar 
com a cristiana.

La jove Eulàlia és 
assotada i flagel·lada, 
en un dels seus primers 
martiris.

Martiri de la jove Eulàlia 
clavant al seu cos garfis 
i crucificant-la en una 
creu amb forma d’aspa, 
símbol del seu martiri.

Rafael Destorrens, Missal de Santa Eulàlia, 1403

Les 
miniatures 

són unes petites 
pintures que 

servien per il·lustrar 
llibres, com ara el 
Missal de Santa 

Eulàlia.

Quina escena representa aquesta miniatura emmarcada dins d’una caplletra inicial del Missal de 
Santa Eulàlia?

@ Si vols saber més coses sobre el Missal de Santa Eulàlia, pots anar al web del MNAC: 
http://historiesdelgotic.mnac.cat/obres/un-bisbe-busca-artista/
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El barri de la Ribera
A partir del segle XII, a la mateixa platja, es formà l’àrea portuària i marinera. Als segles XII i XIII armadors, 
mercaders i descarregadors de port van construir les seves cases al voltant de l’església de Santa Maria 
de les Arenes, anomenada així perquè estava construïda a l’arenal. El 918 els documents ja fan esment 
d’aquesta església, situada en el camí del mar (actual carrer de l’Argenteria). Aquest nucli aviat va 
adquirir molta importància, i al segle XIV la Vilanova de la Mar seria un dels barris més rics i poblats de 
Barcelona.

El 1260 aquest barri quedaria inclòs en el perímetre de la nova muralla.

Activitat gremial
La concentració de l’activitat gremial en 
aquest punt s’explicaria, d’una banda, per 
la tendència general dels oficis a concentrar-
se en àrees concretes de la ciutat i, d’altra 
banda, per la disponibilitat molt a prop de 
l’aigua del Rec Comtal per al procés de 
producció. 

La toponímia urbana en aquesta zona està 
impregnada de la presència artesana: 
mirallers, assaonadors, carders, corders, 
blanquers, esparters, sombrerers, cotoners, 
candelers, flassaders, argenters... Molts 
treballaven al carrer, on confeccionaven els 
objectes ells mateixos o les seves dones o 
fills, i els venien en taulells i penjadors.

Les confraries o gremis esdevindrien 
institucions molt poderoses.

Nau lateral

Grans superfícies, domini de 
l’horitzontalitat, harmonia 
rítmica. Predominen les 
superfícies de parament nu, 
només amb l’ornamentació 
pròpia de les obertures i el 
repertori animalístic de les 
gàrgoles.

El 1225 

el batlle va 

decretar que els 

oficis que causaven 

molèsties als veïns 

s’instal·lessin fora 

de la ciutat.

Nau central

Capelles situades 
entre els contraforts
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Santa Maria del Mar
Calia construir una església més gran, i per iniciativa del canonge Bernat Llull, els arquitectes Berenguer de 
Montagut i Ramon Despuig van iniciar-ne la construcció el 1329. L’agost de 1384 el bisbe Pere de Planella 
dedicà el temple a la Mare de Déu i celebrà la primera missa.

A més de ser una de les obres mestres del gòtic català, Santa Maria del Mar és un bon testimoni monumental 
de  l’expansió catalana per la Mediterrània.

En un principi els parroquians van assumir totes les despeses de la construcció (cada capella conté 
l’escut de la família o de la persona que la patrocinà), però també caldria esmentar els gremis. Destaca 
la contribució dels macips de ribera o bastaixos de capçana, la feina dels quals consistia a transportar 
mercaderies, que van traslladar gratuïtament la pedra necessària per a l’obra. Després de la crisi i la pesta 
de mitjan segle XIV foren decisives les aportacions del rei per acabar l’obra.

Arquitectònicament, Santa Maria del Mar destaca per la seva simplicitat. Una carcassa que delimita un espai 
interior de gran amplitud, potenciada per les superfícies llises i contínues, amb una escassa ornamentació 
escultòrica.

Santa Maria del Mar té una bellesa 
“numèrica” o “geomètrica”
La unitat bàsica de mesura a Santa Maria del Mar és 
el peu, de 33 cm. Deu d’aquestes unitats determinen 
la profunditat de les capelles laterals. L’amplada de les 
naus laterals fa just el doble (20 peus) i la central el 
quàdruple, 40. L’amplada total de conjunt és 10 vegades 
la profunditat de les capelles. L’alçada màxima de l’edifici 
és exactament la mateixa, de manera que les proporcions 
de Santa Maria del Mar tendeixen a la quadratura.

La planta és basilical de tres 
naus sense transsepte, amb 
35 capelles laterals. Setze 
pilars constitueixen els suports 
interiors de les voltes.

Exteriorment Santa Maria del 
Mar defineix els trets peculiars 
del gòtic català.

Portal de Santa Maria

Campanars amb 
torres octogonals 
amb coronament pla

Contraforts de façana

Rosassa

Per a la 

construcció de 

Santa Maria del Mar 

es van fer servir uns 

10.000 m3 de pedra 

de Montjuïc.

Els 
macips de 

ribera o bastaixos 
de capçana tenen un 

protagonisme destacat 
en la façana principal, 
perquè van transportar 

gratuïtament tota la 
pedra necessària.

Timpà
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1 LA PRIMERA PEDRA DE L’ESGLÉSIA DE LA RIBERA

Una làpida situada al costat dret de la porta del Fossar de les Moreres recorda l’inici de la 
construcció de l’església gòtica de Santa Maria del Mar. Al costat esquerre de la mateixa 
porta hi ha una segona làpida redactada en llatí amb un contingut molt semblant, tot i que no 
idèntic.

Ja sabeu que al segle XIII havia crescut tant la ciutat que es va haver de construir una nova 
muralla que aixoplugués les viles noves que s’havien consolidat. 

De quina vila nova era el nucli aquesta església?

Quin any es començà a construir aquesta església gòtica?

Quina advocació té o a qui està dedicada?

@ Busca qui era el rei en aquell moment.

Quin regne havia conquerit?

Què vol dir la frase “L’aliança entre els comerciants i la política expansiva cap a la Mediterrània 
de la Corona era perfecta”?

“En nom de la Santa Trinitat, a honor de Madona Santa 
Maria, fo comensada la obra d’aquesta esgleya lo 
dia de Santa Maria de Mars en l’any de MCCCXXIX, 
regnant n’Amfós per la gràcia de Déu rey d’Aragó, qui 
conqués lo regne de Cerdenya.”

“In nomine domini nostri Jhesu Christi ad honorem 
Sanctae Mariae fuit inceptum opus fabricae Ecclesiae 
Beate Marie de Mari die Anunciationis eiusdem VIII 
Kalendas aprilis anno domini MCCCXXIX.”

La 
importància 
del comerç 

mediterrani va fer 
necessari un tribunal per 
a les causes marítimes i 

mercantils. Finalment es recollí 
el dret marítim català al segle 
XIV en el Llibre del Consolat de 

Mar, codi que va tenir una 
difusió internacional al 

segle XV.
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PER ON COMENCEM A CONSTRUIR SANTA MARIA DEL MAR?2

Després de la planta, caldrà aixecar les parets. L’arquitectura gòtica podrà construir edificis molt 
més alts, esvelts, amplis i lluminosos que el romànic gràcies a grans innovacions tècniques.

Descobreix-les observant el dibuix de la secció de Santa Maria del Mar. Relaciona’l amb els 
elements arquitectònics que corresponguin. Vigila que no et confonguin els elements romànics!

Has signat un contracte amb els administradors de les obres per construir la nova església amb 
forma i dimensions que plaguin als parroquians. En ell t’has compromès a no començar cap 
altra obra ni assumir cap altre encàrrec mentre treballis en Santa Maria del Mar, i a canvi rebràs 
un jornal de 2 sous i 6 diners diaris més la quantitat de 100 sous anuals.

Defineixes l’orientació, o sigui, l’eix longitudinal de l’edifici: 
l’església mira a llevant, que és per on es lleva el sol, és a dir 
l’est. Decideixes on col·locaràs allò que els mestres d’obres 
anomeneu punt umbilical de l’estructura, és a dir, l’altar major, 
que és on es col·locarà la primera pedra del temple. 

Decideixes quin és el millor lloc per bastir els fonaments del 
nou temple.

A l’últim, la prolongació de les línies perimetrals fins el nivell 
de la façana completa el traçat de les línies mestres de la 
planta. Ja tens la planta preparada!

Traces el perímetre exterior amb un semicercle de 100 peus 
de diàmetre, aproximadament l’amplada que tindrà l’església. 
Amb un altre semicercle de 80 peus de diàmetre assenyales 
els límits del perímetre interior, que serà la línia on hi haurà 
l’entrada a les capelles. Amb un tercer cercle de 40 peus de 
diàmetre delimites la disposició dels pilars que han d’encerclar 
el presbiteri, que és on hi ha l’altar major.

...............

...............

...............

...............

Arc apuntat o ogival 

Arc de mig puntVolta de creueria

Volta de canó

Els 
“mestres de 

cases” Ramon 
Despuig i Berenguer 
Montagut foren els 

constructors de 
Santa Maria del 

Mar.

Ja tens el terreny. Què serà el primer que et plantejaràs per començar a construir l’església?

Numera i posa en ordre les feines que has de fer:
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3 APRÈN A RECONÈIXER EL GÒTIC CATALÀ

En aquest context esplendorós barceloní dels segles XIII-XV, neix una expressió artística amb 
caràcter propi: el gòtic català. Santa Maria del Mar n’és un dels màxims exponents.

Però quines diferències hi ha entre el gòtic internacional i el gòtic català? Compara la façana de 
Santa Maria del Mar amb la de la catedral d’Amiens i ho descobriràs! 

Llegeix les descripcions 1 i 2 i col·loca el número que correspongui sobre la imatge.

Façana de l’església de Santa Maria del Mar

1 Sensació de molta alçada i verticalitat. Té tres portes d’entrada cadascuna flanquejada per un timpà i unes arquivoltes. 
Damunt les portes presideix una gran rosassa. La part superior dels contraforts i les torres estan rematades amb 
pinacles. 

2 Horitzontalitat. Torres octogonals amb coronament pla. Contraforts massissos que sobresurten a la façana. La part 
superior dominada per una gran rosassa. El protagonisme de l’ornamentació és reduït, destacant sols la de les obertures i 
les gàrgoles. El centre del pis inferior està presidit per una portada, amb representació figurativa molt sintètica.

La volta de creueria serà molt important en el gòtic perquè el pes de la coberta o sostre ja no 
descansa sobre el mur, ara es reparteix entre els pilars a l’interior de l’edifici i els arcbotants 
i contraforts a l’exterior. Ara es podran obrir finestres enormes als murs i la llum penetrarà a 
l’interior dels edificis.

Dibuixa mitjançant fletxes sobre el 
dibuix com es reparteix el “pes” de la 
volta entre aquests elements a Santa 
Maria del Mar fins arribar a terra.

Escriu en els espais en blanc: volta de 
creueria, pilars, contraforts.

@ Cerqueu més informació a la xarxa sobre el gòtic internacional i el gòtic català, i comenteu les 
seves semblances i les seves diferències.  

PES

Façana de la catedral 
d’Amiens. França.

Fixa’t que 
en fer les naus 

laterals més baixes, 
no va caldre fer 

arcbotants per recollir 
el pes de la nau 

central i conduir-lo 
als contraforts.
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@ Ves al web de GoogleMaps per veure la plaça de Santa Maria des d’una altra perspectiva.  
Veuràs perfectament la coberta de l’església de Santa Maria del Mar. Molt a prop hi ha més de vint 
carrers amb el nom d’algun gremi. Trieu-ne un que us sembli curiós i expliqueu en què consistia 
la seva feina.

Abaixadors

Xocolaters

Garbelladors

Daguers

Argenters

Estorers

Bastaixos de capçana

Sellers

Apotecaris

Velers

Cervellers

Llogaters de mula

Tapiners

Manescals

Calafats

Preparaven i venien medicaments.

Fabricants de dagues, espases de fulla curta.

Feien i adobaven selles i altres guarniments.

Fabricants de capells de ferro que cobrien el crani.

Produïen tapins, una espècie de sandàlia de dona.

Fabricaven o venien estores.

Es dedicaven a garbellar cereals per compte d’altre.

Igualaven els pèls dels draps.

Curaven les malalties a les bèsties.

Feien i venien la xocolata.

Fusters de ribera que construïen embarcacions.

Traginaven càrregues damunt del cap

Fabricaven i venien vels.

Llogaven bèsties de càrrega.

Treballaven metalls com la plata i l’or.

Van ser els habitants del barri: els gremis relacionats amb l’activitat portuària, així com 
els menestrals, els mercaders i els nobles del carrer Montcada, els que van fer possible la 
construcció de Santa Maria del Mar.

Relaciona els següents gremis amb l’activitat que desenvolupaven.

Observa la fotografia

Hi ha un gremi que està molt ben representat a la porta principal i 
els capitells de Santa Maria del Mar. Qui són i com devien contribuir 
a la seva construcció?

UN BARRI PLE DE GREMIS

Explica amb les teves paraules que vol dir l’afirmació “Avui en dia el barri de la Ribera continua 
ple de gremis”.
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Santa Maria del Pi
Abans del segle X, en el barri del Pi hi havia horts que ocupaven tot l’espai exterior de les muralles, fins 
més enllà de la Rambla. Per aquest lloc passava la riera del Pi, que va afavorir l’accés a l’aigua per regar 
els horts. Al final del segle X hi havia un altre nucli anomenat Vila Nova del Pi que es desenvoluparia a 
l’entorn d’una petita església, de la qual no ens han quedat restes. Aquesta vila nova es formà al voltant de 
la muralla de Ponent, en l’espai que va de la porta Bisbal (plaça Nova) fins la porta de Ponent.

Els 
habitants 

de la Vila nova 
del Pi eren pagesos, 

ferrers, mestres de cases, 
picapedrers, paraires, pesadors, 
mercaders i ataconadors. Molts 

s’agruparien en gremis i 
tindrien la seva capella a 

Santa Maria del Pi.

El pi i les pinyes són motius decoratius que figuren 
en diversos llocs de l’església, com a la porta 
principal, a l’escut de la parròquia, i fins i tot en 
la seva famosa custòdia! Com es pot veure, el pi 
sempre ha tingut una estreta relació amb aquesta 
església en tots els sentits. El topònim “del Pi” fa 
referència a la presència d’aquest arbre a prop 
dels seus murs.

Des que 
es té notícia de 

l’existència de l’església, 
aquesta sempre ha portat 

el nom de Santa Maria, amb 
l’afegit del Pi. La titular de 

l’església sempre ha estat, des 
de molt antic, la Mare de Déu, 

concretament Santa Maria 
Assumpta del cel.

La façana principal és d’un estil gòtic pur, senzill i 
gairebé sense ornaments. Predomina l’horitzontalitat  
marcada per les cornises que unifiquen l’espai i 
un esperit d’austeritat i rigidesa formal. Al centre, 
la rosassa està flanquejada per dues torretes 
possiblement iniciades com a campanars, però mai 
acabades. A la portalada, presideix el timpà una Mare 
de Déu amb el Nen que ens acull a l’entrada.

Un dels sants més venerats és sant 
Josep Oriol. Cada dia els pobres i 
malalts l’esperaven a la porta de 
l’església perquè ho repartia tot 
i guaria les seves ferides posant 
ungüents i donant remeis casolans, 
i per això li deien “doctor pa i 
aigua”. 
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Construcció del temple
No queda cap resta de la primitiva església de Santa Maria del Pi de Barcelona, situada fora del recinte 
emmurallat altmedieval de la ciutat, però en tenim notícies des de l’any 987. A principi del segle XIV, 
i a causa de les noves condicions demogràfiques i religioses, els parroquians es van veure impulsats a 
organitzar-se per dur a terme una nova construcció, l’actual església de Santa Maria del Pi. Les deixes 
testamentàries, la contribució de la monarquia a l’obra i la cessió dels terrenys necessaris van ser cabdals 
per a la construcció de la nova església del Pi, i les obres es van iniciar vers el 1320. El 1391 es va posar la 
darrera pedra. La construcció es va allargar gairebé un segle!

L’any 
1952 es va 

procedir a restaurar la 
basílica de Santa Maria del Pi 

a causa del mal estat en què es 
trobaven les voltes per l’incendi del 

temple durant la guerra civil el 1936. 
Durant la restauració van aparèixer 
restes de recipients ceràmics buits 
(càntirs o tines) que havien estat 
utilitzats com a farciment en les 

voltes per descarregar-les 
de pes.

L’església de Santa Maria del Pi podríem dir que és un dels millors exemples 
d’arquitectura gòtica catalana. El temple té una sola nau coberta amb set 
trams de volta de creueria, capelles laterals situades entre els contraforts 
interns, i un absis poligonal de set costats. L’interior és un espai únic amb 
gran sobrietat de línies, sense decoració escultòrica, amb doble registre 
de finestres que creen a l’interior una atmosfera especial. Les seves 
característiques arquitectòniques estan en relació directa amb els temples 
de Sant Just i Pastor i el Monestir de Pedralbes.

La rosassa de Santa Maria del Pi
Al centre de la façana trobem una rosassa de grans dimensions (10 metres de diàmetre) que té fama de ser 
la més gran del món. Possiblement fou realitzada per Francesc de Coma de Mallorca, mestre vitraller. La 
rosassa, de gran riquesa cromàtica, provoca a l’interior un gran impacte visual de colors lluminosos.

La llum, a les esglésies gòtiques, és un element arquitectònic molt important. Filtrada a través dels vitralls, 
representa la llum divina. Aquesta llum, juntament amb l’alçada i l’amplitud de l’espai interior, crea sensació 
de flotació, de presència i proximitat divina. Durant la guerra civil, el 1936, aquesta rosassa va ser totalment 
destruïda, però tot seguit, després d’aquesta catàstrofe, es va restaurar amb molta cura i encert.

Antigament la Casa de la Congregació 
de la Puríssima Sang era una 
organització que s’ocupava dels 
auxilis espirituals dels condemnats a 
mort i del seu consol.

La torre del campanar té la forma d’un prisma 
octogonal. A l’interior de cada pis hi ha unes voltes 
foradades per la clau per facilitar la hissada de les 
campanes. Pere el Cerimoniós i Martí I l’Humà van 
oferir molts diners per a la seva construcció.

54 m
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1 QUANT COSTA AIXECAR UN CAMPANAR?

L’actual basílica de Santa Maria del Pi es va iniciar vers l’any 1320 i és un dels millors exemples 
d’arquitectura gòtica catalana. El temple és d’una sola nau coberta amb set trams de volta de 
creueria amb capelles laterals entre els contraforts que creen un espai interior únic. Més tard, 
vers l’any 1379 es començà a construir el campanar de 54 metres d’alçada!

Localitza i indica amb una fletxa la torre del campanar a la planta de Santa Maria del Pi i llegeix 
el text.

Demostra el que has après!

A part de la torre del campanar, ja has après a situar 
més parts en la planta d’una església gòtica catalana. 
T’atreveixes a senyalar-les en la planta de Santa Maria del 
Pi?

Quins monarques de la Corona d’Aragó van ajudar a finançar 
la construcció del campanar de Santa Maria del Pi?

Quin donatiu promet el rei Pere el Cerimoniós?

Si en època medieval podies comprar una vaca per 25 sous, 
llavors aquest era un donatiu molt important. Imagina que 
ets un pagès del segle XIV i calcula quantes vaques pots 
comprar amb el donatiu del rei.

“El campanar de Santa Maria del Pi començà a ser construït l’any 
1379, quan el rei Pere el Cerimoniós fa un donatiu de 4000 sous 
(200 lliures). Però el donatiu reial triga a fer-se efectiu. Els prohoms 
del Pi es troben en dificultats econòmiques i supliquen, en va, la 
recepció de la quantitat atorgada. El rei Martí l’Humà, quan encara 
era solament duc de Montblanc, donà 50 florins per la obra del 
campanar, i quan ja és rei mana, el dia 22 d’octubre de 1400, al 
seu tresorer Joan Desplà, que faci efectiva la quantia promesa pel 
seu pare.”

Text adaptat de Tomàs Verges: Santa Maria del Pi i la seva 
història. Formiga d’Or, Barcelona 1992

Quin donatiu per al campanar fa el rei Martí I l’Humà? 

Busca d’on prové el nom d’aquesta moneda.

Actualment coneixes alguna església o catedral que 
s’estigui edificant gràcies als donatius de la gent?

La campana més grossa 
del campanar es diu 
Antònia i pesa 1.806 
quilograms, i la  més 
petita es diu “Esquirol”.

Florí 
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2 QUIN MUNT DE CAMPANES! TOTES TOQUEN AL BARRI GÒTIC!

Ara ja has après moltes coses!

Quantes campanes toquen alhora al Barri Gòtic! Totes sonen diferent i no només toquen les 
hores i els quarts, sinó també anuncien diferents esdeveniments importants. Aquest era un 
mitjà de comunicació imprescindible en un poble o una ciutat.

Quins esdeveniments anunciaven les campanes en l’època medieval? I actualment?

Quins altres mitjans s’utilitzen avui en dia per anunciar els esdeveniments?

@ Totes les campanes són beneïdes i batejades amb un nom.
Busca a la xarxa quin nom tenen les de la 
catedral de Barcelona o les de Santa Maria del Pi.

Escriu a sota de les imatges a quina església pertanyen els campanars. 

Ja deus conèixer les plantes de totes aquestes esglésies. Te’n recordes d’on tenen els campanars?  
Explica les semblances i diferències que trobes entre ells.

@ Fes una recerca per internet i explica què anunciaven el “Toc de l’Àngelus” i el “Toc del lladre”.

El 
23 de març 

de 1702 l’Antònia 
despertà a tots els 

barcelonins anunciant 
la mort de sant 

Josep Oriol.
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3 UNA DE LES ROSASSES MÉS GRANS DEL MÓN!

Gràcies als progressos de l’arquitectura gòtica, va ser possible obrir grans finestrals i rosasses 
que es tancaven amb vitralls fets amb vidres molt vistosos i de colors intensos, creant així un 
mur translúcid. La llum penetrava filtrada pels vitralls, representant la llum divina. Aquesta 
característica es fa present en l’espai interior i en la façana de Santa Maria del Pi, on podem 
admirar una magnífica rosassa que, segons els experts, desenvolupa un passatge bíblic de 
l’Apocalipsi de Sant Joan que es refereix a l’assemblea de vint-i-quatre ancians coronats!

Què et sembla que representen les rosasses en les esglésies gòtiques?

Creus que els vitralls amb les seves representacions de l’Antic i el Nou Testament substitueixen la 
pintura mural que s’havia desenvolupat durant l’època romànica?

Fem de restauradors! 

Sabies que durant la guerra civil (1936) la rosassa de Santa Maria del Pi va caure completament 
deixant un gran forat a la façana? Quan va acabar la guerra, vers el 1939, es va restaurar. 
Completa’n la reconstrucció!
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Què es celebra en la festa de Corpus ?

Amb quins noms han estat batejats els gegants del Pi?

Per què el gegant del Pi balla pel camí i el gegant de la ciutat balla pel terrat?

Quina associació s’encarrega de la custòdia 
i manteniment dels gegants del Pi?

 ACTIVITATS                                                                                    Santa Maria del Pi

4

Enganxa o dibuixa els gegants del Pi.

ELS GEGANTS DEL PI ARA BALLEN

Els gegants del Pi sempre han estat allotjats a la basílica del Pi. La seva història comença 
a principis del segle XVII, custodiats per la Junta d’Obres de la parròquia del Pi. Els gegants 
participen en les festes de Corpus i altres festes de la ciutat fins a finals del segle XVIII, quan 
les incidències de la Revolució Francesa (1789) i altres causes provocaren la desaparició dels 
gegants de les processons i de la vida barcelonina i foren tancats a les golfes del campanar del 
Pi. Van poder ser salvats quan es va cremar la basílica (1936) i el 1959 van ser recuperats per un 
grup de feligresos del Pi i, un cop restaurats vers el 1960, els gegants del Pi van tornar a ballar 
pels carrers de la ciutat.

Hi 
ha plenament 

establertes i arrelades 
tres menes de celebracions. 
En primer lloc les del cicle 

vital (especialment casaments i 
enterraments), que se celebraven 
als carrers. En segon i tercer lloc 

el Nadal i el Corpus, tot i que 
també se celebraven festes 

extraordinàries per 

diversos motius. 

E
LS

 G
E

G
A

N
TS

 D
E

L 
P

I 
   

 A
R

A
 B

A
LL

E
N

, A
R

A
 B

A
LL

E
N

E
LS

 G
E

G
A

N
TS

 D
E

L 
P

I,
   

A
R

A
 B

A
LL

E
N

 P
E

L 
C

A
M

Í
E

LS
 G

E
G

A
N

TS
 D

E
 L

A
 C

IU
TA

T 
   

A
R

A
 B

A
LL

E
N

, A
R

A
 B

A
LL

E
N

,
E

LS
 G

E
G

A
N

TS
 D

E
 L

A
 C

IU
TA

T
  A

R
A

 B
A

LL
E

N
 P

E
L 

TE
R

R
A

T!
La

 p
ro

ce
ss

ó 
de

l C
or

pu
s 

de
 B

ar
ce

lo
na

 d
el

 p
ri

m
er

 te
rç

 d
el

 s
eg

le
 X

IX
: e

l b
ou

 d
e 

la
 p

ar
rò

qu
ia

 d
el

 P
i,

 c
on

eg
ut

 p
el

 p
ob

le
 c

om
 “

l’
as

e 
de

l P
i”

, i
 la

 m
ul

as
sa

, g
ru

p 
de

 g
en

t,
 m

és
 g

en
t,

 e
ls

 G
eg

an
ts

 d
e 

la
 C

iu
ta

t a
co

m
pa

ny
at

s 
am

b 
m

ús
ic

a,
 i 

el
s 

G
eg

an
ts

 d
el

 P
i.

Els gegants 
no eren gens 

fàcils de portar! Els 
bastaixos s’oferien 

voluntaris per posar a 
prova la força que 

tenien.



L’acumulació de dificultats al llarg dels segles XIV i XV posaria fi a l’etapa de gran dinamisme 
i esplendor cultural que ens ha deixat un gran llegat monumental a Barcelona.

El rei Martí I l’Humà seria el darrer rei del Casal de Barcelona. Morí el 1410 sense successió i 
s’obrí un període de tensions polítiques que acabaria amb el Compromís de Casp (1412), d’on 
sortiria finalment escollit rei Ferran I d’Antequera, del casal castellà dels Trastàmara.



63

6 MUSEU DIOCESÀ DE BARCELONA
 i Pia Almoina

Una mica d’història
Vers l’any 935 el comte Sunyer i la seva esposa Riquilda van fer donació d’un solar a la catedral de Barcelona 
per edificar-hi la Canonja, on els canonges de la Seu hi podrien residir segons les regles de les capitulars 
d’Aquisgrà en un edifici comú, tot i que no hi estaven pas obligats.

La Pia Almoina era una institució fundada l’any 1009 per a l’atenció i manutenció dels pobres i pelegrins. 
Tenia molta fama i rebia molts donatius. En un principi estava ubicada a prop de l’actual capella de Santa 
Llúcia, al costat de la catedral, però vers el 1435 l’espai s’havia quedat petit, de manera que es va haver 
de traslladar a aquest edifici que s’havia reconstruït parcialment sobre l’antiga Canonja. Durant molts anys 
la Pia Almoina va servir menjar diàriament a més de 100 pobres i va oferir el seu suport econòmic als més 
necessitats.

Des del 1989 la Pia Almoina és la seu del Museu Diocesà de Barcelona. El Dr. Josep M. Martí i Bonet és  
un gran director que estima, admira i reflexiona el patrimoni del bisbat de Barcelona i d’altres indrets. 
El Museu Diocesà de Barcelona ha realitzat més de 150 exposicions, posant sempre de manifest la seva 
voluntat de fer dialogar la religió, l’art i la cultura.
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La Pia Almoina, un gran monument on conviuen pedres des del segle I 
XI!  I si les fem parlar?

L’edifici de la Pia Almoina té dos cossos arquitectònics. El primer és un edifici gòtic del 1435 amb teulada 
de dues vessants i porta adovellada d’arc de mig punt, on hi ha uns relleus amb la creu capitular, santa 
Eulàlia i  els seus atributs de la passió. L’any 1546 es va adossar un segon edifici, d’estil renaixentista, unit 
al gòtic per les restes de part de la muralla del segle I i la tardoromana, amb l’única torre poligonal que ha 
quedat. També es conserven algunes estances de la primitiva canonja romànica. A la part superior de la 
façana podem observar una galeria d’arcs escarsers sobre columnes d’època renaixentista.

Torre romana 
poligonal s. IV

Què trobareu al Museu Diocesà de 
Barcelona?
Es conserven nombroses i valuoses obres d’art 
patrimoni de l’Església de Barcelona, des del segle 
I fins l’actualitat. En les peces exposades a les sales 
s’observa la nostra societat i cultura religiosa, la fe i 
l’estètica en les diferents etapes artístiques. També 
presenta una exposició inèdita sobre Gaudí, on es 
mostra l’interior del seu enginyós taller i l’única 
maqueta al món del seu primer temple inacabat a la 
Colònia Güell.

Entrada al Museu 
Diocesà de 
Barcelona

Art romà. Una torre romana del 
segle IV al Museu!
El mateix edifici de la Pia Almoina s’aixeca sobre les 
muralles de la Barcino romana, alhora que conserva 
molts exemples de la romanització d’aquesta època: 
per exemple, la Medusa amagada dins l’única torre 
poligonal del segle IV, que procedia d´un temple 
funerari.

Art romànic. Un absis romànic 
sencer al Museu!
Al Museu trobem les característiques més importants 
de l’estil romànic. Aquestes obres, a través d’imatges 
riques en simbolisme, tenen la funció de transmetre 
el missatge cristià, amb un clar objectiu didàctic. 
En són un bon exemple les pintures murals de 
l’església de Sant Salvador de Polinyà del segle XII, 
que representen el tetramorfos, símbol dels quatre 
evangelistes. 

Art gòtic. Els millors representants de la pintura gòtica catalana ens 
esperen al Museu!
A través de les peces del Museu, podem seguir l’evolució i els estils de la pintura gòtica catalana, que va 
seguir la tendència de les diverses escoles europees. Cal referir-se al retaule de Sant Joan Baptista de Bernat 
Martorell. Les figures i les escenes manifesten expressivitat i moviment d’una manera més natural i més 
humana que abans. També destaca l’escultura de la  Mare de Déu de la Mercè, un clar exemple de dolçor 
i maternitat entre mare i fill: el Nen acarona a la seva mare.
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Pia Almoina 
a. 1435

Canonja a. 1546

Art renaixentista. Ara observem el Museu Diocesà “amb perspectiva” 
Es conserven obres pictòriques i escultòriques molt representatives d’aquest estil, com és el retaule de 
Santa Agnès de Malanyanes de Jaume Forner. En ell s’observa la perspectiva lineal, tan important en la 
pintura del renaixement per representar les tres dimensions en l’espai interior de les escenes, on els 
personatges apareixen integrats entre si amb marcs arquitectònics diversos. També s’observa un interès 
per l’anatomia. 

Art barroc. Connecta’t al barroc 
amb els àngels d’Antoni Viladomat 
Sant Antoni de Pàdua d’Antoni Viladomat és una de 
les obres barroques més importants que conserva el 
Museu. En ella es manifesta la importància de la llum 
que dibuixa i difumina els contorns de les figures 
i defineix l’atmosfera del quadre creant un espai 
dinàmic i clar obscurista amb una certa teatralitat.

Segle XXI. Una gran porta et convida 
a entrar al Museu!
La porta d’entrada feta per l’escultor Josep M. Plandiura 
és una escultura que atrau i dialoga amb el públic del 
carrer, apropant-los a l’art actual i convidant-los a 
entrar a veure les exposicions que organitza el Museu 
sobre artistes actuals. En l’art del segle XXI trobem 
l’obra oberta, on tot té presència, des de les últimes 
tendències actuals fins l’art tecnològic de suport 
informàtic o la fotografia tractada digitalment.

Segle XIX i XX. Un tomb del 
romanticisme al modernisme
El Museu conserva diverses col·leccions de pintura 
representatives dels diferents corrents artístics 
dels segles XIX i XX: el romanticisme, el realisme 
representat pel famós pintor Ramon Martí Alsina, 
l’Escola d’Olot amb Joaquim Vayreda, i l’Escola 
il·luminista de Sitges. Del modernisme, trobareu 
una magnífica pintura de Francesc Gimeno que 
manifesta un gran interès per l’arquitectura de Gaudí 
pintant el temple de la Sagrada Família. 
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Pel seu gran valor, la Pia Almoina, seu del Museu Diocesà, fou declarada Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN) per decret de la Generalitat de Catalunya el 1970. L’edifici té elements 
arquitectònics que van des del segle I aC. fins al segle XVI. 

Escriu on correspongui els noms dels diferents elements arquitectònics que componen la Pia 
Almoina: Torre romana del segle IV / Pia Almoina. Edifici gòtic del segle XV / Canonja. Edifici 
renaixentista del segle XVI.

El nom Pia Almoina ve d’una institució eclesiàstica de beneficència que es fundà a Barcelona 
l’any 1009 per tenir cura dels més pobres. Avui a Barcelona es poden trobar moltes institucions 
caritatives que ajuden els més necessitats.

Busca què vol dir la paraula almoina i explica amb les teves paraules què vol dir.

Busca una institució al teu poble o ciutat que s’assembli a aquesta i omple el quadre.

QUI SÓN   QUÈ FAN PER A QUI HO FAN COM HO FAN

UN MUSEU AMB MÉS DE 2.000 ANYS D’HISTÒRIA

 ACTIVITATS                                                                                   Museu Diocesà de Barcelona

1
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Aquest museu es va fundar el 1916. S’hi conserva una part molt significativa del patrimoni 
cultural de la diòcesi de Barcelona. Gairebé totes les peces que custodia procedeixen de 
diferents indrets on tenien una funció litúrgica.

Relaciona les tres columnes.

Creu d’argent de grans dimensions on 
apareix representada la figura de Crist 
a la creu, acompanyat de la Mare de 
Déu i sant Joan. Era utilitzada en les 
processons.

Retaule

Recordes haver vist mai algun objecte semblant a aquests en alguna església o celebració? Quina 
funció tenia?

Quina funció tenen ara aquestes peces al Museu Diocesà?

Subratlla les activitats que facin referència a les tasques d’un museu.

conservar  exposar  celebrar  reciclar  filmar

ensenyar  restaurar  digitalitzar  documentar  rentar

difondre  registrar  catalogar  investigar  cantar

QUÈ HI FAN TOTS AQUESTS OBJECTES AL MUSEU DIOCESÀ? 2

 ACTIVITATS                                                                                   Museu Diocesà de Barcelona

Recipient per contenir relíquies o 
records dels sants i exposar-les per a 
l’adoració dels fidels.

Taula pictòrica situada darrere l’altar on 
apareix representada la vida d’un sant. 
Ajuda a entendre el missatge cristià als 
fidels.

Simbolitza que el bisbe o l’abat són el 
pastor del poble de Déu.

Lipsanoteca

Creu processional

Bàcul
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Imagina que ets el director d’un museu molt important. Busca una peça del teu entorn que 
creguis que hauria d’estar en aquest museu i documenta-la.

 ACTIVITATS                                                                                   Museu Diocesà de Barcelona

3

Per què has triat aquesta peça i no una altra?

Com l’exposaràs a les sales del teu museu perquè els visitants li donin el mateix valor que tu li 
dónes?

On i com creus que cal conservar aquesta peça perquè d’aquí a 2.000 anys es conservi intacta?

Omple la fitxa de registre. No oblidis escriure sobre la línia de punts el nom del teu museu.

QUIN MUSEU T’AGRADARIA DIRIGIR?
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COM ES NETEGEN ELS OBJECTES D’UN MUSEU?

 ACTIVITATS                                                                                   Museu Diocesà de Barcelona

4

Quan estem malalts els pares ens cuiden i controlen la nostra temperatura per si tenim febre, 
i ens donen un xarop si cal; però si la cosa és més complicada, com quan et trenques un braç, 
només el metge especialista ens podrà curar. Això és el que passa amb les obres del Museu: 
amb el temps poden agafar malalties i perquè això no passi cal que hi hagi unes persones 
encarregades de conservar-les amb la temperatura, la humitat i la llum adequades per a cada 
peça. Si la malaltia empitjora molt, per exemple si l’obra és atacada per insectes xilòfags (corcs), 
o si pateix altres accidents com cops i trencats, s’envia al taller de l’especialista restaurador, on 
recuperarà la seva esplendor.

Fem el joc de les diferències !

Explica amb les teves paraules quines diferències trobes en aquest quadre abans i després de 
restaurar-lo.

Abans de la restauració Després de la restauració

Per què penses que és tan important conservar el nostre patrimoni?
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Quadern didàctic
1 Barcino
1
- Girona: Gerunda / Isona: Aesso / Vic: Ausa / Roses: Rhodae / 
Badalona: Baetulo / Empúries: Emporiae / Lleida: Ilerda / Llívia 
: Iulia Livica/ Martorell: Adfines / Mataró: Iluro / Caldes de 
Malavella: Aquae Calidae / Berga: Bergium / Caldes de Montbui: 
Aquae Voconis/ Tortosa: Dertosa / Barcelona: Barcino / Blanes: 
Blandae / Terrassa: Egara / Tarragona: Tarraco / Guissona: 
Iesso 
- Indica a l’eix cronològic les fites històriques que van marcar 
la seva història, com ara la seva fundació o la construcció de la 
segona muralla. Fundació: 15-10 aC. / Segona muralla: 270-300 
dC. 
- Qui era l’emperador quan es va fundar Barcino? August (31 
aC. - 14 dC.).
- Escriu el nom complet de Barcino: Iulia Augusta Faventia 
Paterna Barcino

2

- Què tindràs en compte a l’hora de triar el lloc on fundar la 
nova colònia? Raona la teva resposta. És una pregunta oberta 
perquè els alumnes reflexionin sobre quin és el millor lloc per fundar 
una colònia segons les circumstàncies: si hi ha molts conflictes és 
millor triar un lloc força elevat on es pugui dominar tant territori com 
fos possible, però si no hi ha conflictes i hi ha bones relacions amb 
les colònies veïnes és millor triar un lloc on hi hagi facilitat de co-
municacions i terres per conrear i produir productes que es puguin 
intercanviar amb les colònies veïnes, com és el cas de Barcino. 
- Per què és tan important la gestió de residus en les ciutats 
ja des d’època romana? Els residus derivats de l’activitat humana 
poden ser molt perjudicials per a la salut humana, i com que a Roma 
eren tan importants les ciutats i s’hi concentrava tanta gent, calia 
planificar la gestió de residus.  
- Per què creus que en les excavacions arqueològiques de Barcino 
gairebé no es troben metalls, excepte algunes monedetes molt 
petites molt a prop d’on estaven les portes d’entrada? Perquè en 
el moment de pagar l’impost per l’entrada de mercaderies a la porta 
de la colònia, sovint es perdia la moneda menuda. 

3
- Quina divinitat rebia culte en aquest temple? Aquest temple 
estava destinat al culte imperial, és a dir a August, que era 
l’emperador en el moment de la fundació de Barcino. D’aquí li ve el 
nom de “temple d’August”.
De quin tipus devia ser el temple d’August? Les restes que 
queden indiquen que era un temple perípter hexàstil, és a dir que 
estava envoltat per una filera de comunes, amb sis columnes a la 
façana.
- Ara observa els capitells de les columnes i digues a quin es-
til o ordre pertany el temple d’August. La decoració amb fulles 
d’acant indica que és d’ordre corinti.

Solucionari

- Redacta un petit informe i descriu les parts del temple que 
s’han conservat i que veus en la imatge. Temple d’August (s. I 
aC.). Destinat al culte imperial. És un temple perípter hexàstil amb 
columnes d’ordre corinti. Només es conserven quatre columnes in 
situ a l’interior de la casa número 10 del carrer Paradís. 

4
- Després de llegir la carta, explica qui era Plini el Jove i qui era 
Trajà. Plini el Jove va viure entre els anys 61 i 113; fou un advocat, 
escriptor i científic que exercí diversos càrrecs com a funcionari 
imperial. Trajà fou emperador de Roma entre els anys 98 i 117. 
- Quin és el principal motiu de la carta? En plena persecució 
cristiana, el funcionari imperial Plini el Jove té dubtes sobre com ha 
d’actuar amb els cristians i els exposa a l’emperador Trajà.
- Per què l’Imperi romà perseguia als cristians? Trobaràs més 
informació en l’article de Viquipèdia “Cristianisme a l’Imperi 
romà”. El cristianisme serà vist com una amenaça per a la 
civilització romana, principalment perquè s’oposaven a adorar els 
déus romans i al culte imperial. 
- Ordena les imatges mitjançant números i identifica les escenes 
amb l’ajuda del text.

1                       2                        3                        4

2 Barchinona
1
- Qui eren els visigots? Un dels pobles germànics que pressionaven 
les fronteres de l’Imperi romà. Els romans els anomenaven “bàrbars” 
referint-se a què eren aliens a l’Imperi i per tant “no estaven 
civilitzats”.  
- I els sueus, els vàndals i els alans? Són altres pobles germànics 
o bàrbars, com els visigots, que també pressionaven les fronteres de 
l’Imperi romà, concretament per penetrar a la península ibèrica.
- En quin segle succeeixen els fets que explica el text? Al segle V.
- Per què creus que va pactar l’Imperi romà amb els visigots? Ja 
havia començat la decadència de l’Imperi i tenien molts problemes 
per mantenir les fronteres amb els pobles bàrbars, de manera que 
intentaren buscar aliances amb un d’aquests pobles: els visigots. 
- Durant quins anys Barcelona va ser capital del regne visigot? 
Del 415 al 416, del 531 al 548.
- En total, quants anys ho va ser? Uns 18 anys.
- Què és el MUHBA? És el Museu d’Història de la Ciutat de 
Barcelona.
- Consulta la “Guia del centre” del MUHBA Plaça del Rei i 
explica què s’hi pot veure d’època visigoda: Església del segle VI 
i restitució 3D del palau visigot del segle VI.
- Cerca informació sobre el ‘Liber Iudiciorum’ i explica què és 
i per què fou tan important. Codi de lleis visigot escrit en llatí. 
És molt important perquè: recull les tradicions jurídiques romana 
i visigoda, es va mantenir vigent fins el segle XII i va exercir una 
gran influència en els Usatges (segle XII) . També és molt important 
perquè la seva traducció és un dels textos més antics conservats en 
català (Llibre Jutge).

3 Barshiluna
1
Catalunya al segle IX.

El perímetre urbà és 
el mateix traçat de la 
muralla

Cardo maximus

Forum

Decumanus maximus

Aqüeducte

Portes
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- La “terra de ningú” era una zona desestructurada entre el riu 
Llobregat i Tarragona on ni el comte de Barcelona ni l’emir de Còrdova 
exercien un domini real. 
- Menjars: xarop, arròs, albercoc, síndria, llimona, sucre, 
albergínia, safrà, taronja / Camp, casa, construcció: catifa, rajola, 
barnús, aixeta, flassada, cotó, matalàs, barri, raval, guix, alcohol  
/ Mar, exèrcit, comerç: albarà, magatzem, almirall, drassana, 
garbí, xaloc, tarifa, duana  / Topònims: Calaf, Altafulla, Vinaròs / 
Antropònims: Borja, Ràfols
- “La petjada de l’islam esdevindrà una poderosa herència de 
civilització, determinant en la configuració de la futura Catalunya”: 
Tot i que no ens ha quedat un llegat material gaire important a 
Barcelona, és evident que la nostra cultura està impregnada del llegat 
musulmà, i això es reflecteix en la llengua.

4 Els primers comtes de Barcelona
1
- Quina és la idea principal del text? Barcelona patí un atac de 
conseqüències terribles.
- Qui era Lotari? Va regnar al regne franc entre els anys 954 i 986.
- A partir de la data del text, calcula quin any van succeir els fets 
que explica el testimoni? L’any 985.
- Qui atacà Barcelona? El cabdill musulmà Almansur i el seu exèrcit.
- Com a conseqüència d’aquests fets, quina decisió important 
prengué el comte Borrell II? No va renovar el seu vassallatge als reis 
francs, fet que significà la independència del comtat de Barcelona.
- Observa el plànol de Barcelona l’any 1000 i localitza i encercla 
les diferents viles noves que es van anar creant fora de les 
muralles: 

2
- Guifré el Pelós fou comte d’Urgell, Cerdanya, Besalú, Barcelona, 
Girona i Osona. Fou el darrer comte nomenat pels reis francs i el primer 
a donar en herència els seus dominis territorials, iniciant així la dinastia 
comtal de Barcelona. 
- La “llegenda de les quatre barres” explica l’origen de la senyera reial. 
Explica que després d’una batalla, el rei dels francs, Carles el Calb, 
mullà la mà en les ferides de Guifré I i passant la mà plena de sang per 
damunt l’escut del comte de Barcelona li digué: “Aquestes seran les 
vostres armes, comte”.
- El personatge assegut al llit és Guifré el Pelós, i de perfil, amb la mà a 
l’escut del comte, el rei Carles el Calb.
- Guifré I el Pelós (870-897) / Guifré II (897-911) / Sunyer I 
(911-950) / Borrell II (950-992) / Ramon Borrell I (992-1018) 
/ Berenguer Ramon I (1018-1035) / Ramon Berenguer I (1035-
1076) / Ramon Berenguer II (1076-1082) / Berenguer Ramon 
II (1076-1096) / Ramon Berenguer III (1096-1131) / Ramon 
Berenguer IV (1131-1162)

3
Portalada de la capella Santa Llúcia. Segle XIII: Escassa 
decoració a la portalada, ja que el romànic és un art força auster 
/ Façana del monestir de Santa Anna. Segle XII: Espadanya. 
Campanar que consisteix en un mur a la part superior de la façana 
amb un arc per allotjar les campanes / Interior del monestir de 
Sant Pere de les Puel·les. Segle X: Les cobertes descansen sobre 
arcs de mig punt, columnes i pilars / Façana del monestir de Sant 
Pau del Camp. Segles XII-XIII: Petites arcuacions cegues penjants 
anomenades llombardes / En totes els arquitectes utilitzaven murs 
molt gruixuts i les obertures, com les finestres, eren molt petites

5 Barcelona gòtica
1
- És una “font secundària” perquè és posterior als fets dels quals 
informa.

- Jaume I el Conqueridor era comte de Barcelona, rei d’Aragó, rei 
de Mallorca, rei de València, comte d’Urgell i senyor de Montpeller 
(1213-1276), i Pere el Cerimoniós fou comte de Barcelona, rei 
d’Aragó, rei de València i Sardenya (1336-1387), i després rei de 
Mallorca, duc d’Atenes i Neopàtria i comte d’Empúries.
- Quantes muralles ha tingut Barcelona en època medieval? Tres 
(la romana ja hi era). 
- De quines èpoques són? La romana dels segles I aC.-IV, la de 
Jaume I (segle XIII) i la de Pere el Cerimoniós (segle XIV). 

- Des de GoogleMaps es poden “llegir” perfectament les tres 
muralles que tingué Barcelona en època medieval, i al seu voltant 
es veu perfectament la quadrícula de l’Eixample. 
- El Pla Cerdà és un gran pla urbanístic de reforma i eixamplament 
de Barcelona que es dugué a terme a partir de l’any 1860. El pla es 
basa en una quadrícula contínua d’illes de cases de 113,3 m des del 
Besòs fins a Montjuïc.
- Es diu que la muralla de Pere el Cerimoniós fou “el projecte 
urbanístic més ambiciós i ampli fins a mitjan segle XIX” perquè des 
de la muralla del segle XIV no hi havia hagut un projecte que tingués 
tant d’impacte en el paisatge urbà.

2
- Quina problemàtica exposen els textos? Des que existeixen 
les ciutats, els residus sempre han estat una preocupació per a 
les autoritats. En aquest cas, les disposicions del Consell de Cent 
exposen la problemàtica que hi havia a Barcelona amb la gestió de 
les escombraries a finals del segle XIV. 
Quina decisió pren el Consell de Cent per solucionar aquest 
problema? Nomenen un escombriaire, que acompanyat d’un ase 
anirà recollint les escombraries pels carrers.
- L’escombriaire de la ciutat era conegut amb el nom popular de 
“tira-gats-al-mar” perquè tot ho llençava al mar, fins i tot alguns 
animals morts que la gent abandonava al carrer.
- Qui s’ocupa d’aquest tipus de problemes als pobles i ciutats 
avui en dia? Els ajuntaments.
- Els “consellers e prohomens” fa referència als membres del 
Consell de Cent, integrat per una assemblea de cent homes 
reconeguts ciutadans honrats. El “batlle” era una de les autoritats 
que s’elegien entre aquest consell per encarregar-se de qüestions 
urbanístiques.
 - El Consell de Cent no tenia representació de tots els habitants de 
Barcelona, només dels “ciutadans honrats”, és a dir, l’aristocràcia 
urbana.
- Una semblança entre el Consell de Cent i l’Ajuntament de 
Barcelona seria que ambdues institucions són organismes de 
govern municipals.

3
Situa els números on correspongui sobre el plànol.

3 Vilanova dels Arcs

5 Vilanova del Pi

2 Vilanova de Sant Pere

1 Vilanova del Mercadal

5 Vilanova del Mar

Muralla del 
segle XIV

Muralla 
romana del 
segle IV

Muralla del 
segle XIII

3 4

6
5

7
15

11

9

14

12

10

13

16

1 2

8
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- La frase “l’antiga muralla romana al llarg del temps ha 
continuat sent el centre polític i religiós de Barcelona” es refereix 
a què al llarg de més de dos mil anys el centre polític i religiós ha 
estat sempre en el mateix lloc, dins el perímetre de l’antiga muralla 
romana.
- Indica quins dels edificis assenyalats al plànol són de caràcter 
civil. 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 i 15
- Quins d’aquests edificis amb caràcter civil avui continuen 
acomplint la funció per a la qual foren creats? 12 i 13
- Situa a la part inferior de l’eix cronològic cinc dates que 
vulguis destacar de la seva història i indica què va passar. 

Capella reial de Santa Àgata
1

- Per quina raó la muralla del segle IV fou reutilitzada en període 
medieval? A finals del segle X Barcelona creixia i s’engrandia amb 
força i vitalitat. La muralla del segle IV va perdre qualsevol funció 
que pogués tenir en l’antiguitat i al segle XIII les seves sòlides pa-
rets van ser aprofitades per a noves construccions, tant a l’interior 
com a l’exterior de la muralla.
- En reutilitzar la muralla romana, la ciutat de Barcelona deixava 
d’estar protegida? Per què? No, perquè Jaume I va fer construir 
una nova muralla al segle XIII que aixoplugava les viles noves, com 
la Vila Nova del Mar.

2
- Tria la planta que correspon a la capella reial de Santa Àgata 
i explica per quina raó has optat per aquesta tipologia. Planta 
número 3. Perquè la planta d’una sola nau amb absis és la que 
millor s’adapta a la muralla sobre la qual s’ha construït.
- La volta de creueria                            El sostre embigat

3
- Qui va encarregar aquest retaule? El rei Pere IV, conestable de 
Portugal.
- A quin pintor li van encarregar? Jaume Huguet.
- Quan? El 1464.
- A quin lloc anava destinat? A l’altar major de la capella de Santa 
Àgata del Palau Reial Major.
- Què representa? L’Epifania o Adoració dels Reis.
- De quin estil és? Gòtic.

Catedral
1

2
- 1 Volta de creueria: Tipus de volta característica de l’arquitectura 
gòtica, que està conformada per la intersecció de l’encreuament de 
dues voltes de canó apuntades.
2 Arcbotant: Element estructural exterior amb forma de mig arc que 
transmet part de l’empenta de les voltes sobre un contrafort adossat 

al mur de la nau.
3 Contrafort: Pilar, sortint, que fa cos amb un mur i li serveix de 
reforç perquè resisteixi l’empenta de la volta d’un arc, etc.
4 Arc ogival: Arc amb forma de punta de fletxa que a causa de 
l’estructura vertical que presenta, permet elevar l’alçada i distribuir 
millor les forces. 
5 Clau de volta: Dovella central d’un arc o d’una volta, sovint 
esculpida i policromada.

3
- Advocació: Títol donat a un temple, a una capella, a un altar o a 
una imatge pel fet de ser dedicat a Jesucrist, a la Mare de Déu o a 
un sant.
- Santa Església Catedral de la Santa Creu i de Santa Eulàlia.
- Quina advocació tenen les altres basíliques del Barri Gòtic? 
Santa Maria del Mar, Sants Just i Pastor i Santa Maria del Pi
- Saps a qui està dedicada la basílica de Gaudí que encara 
s’està construint? A la Sagrada Família
- Per què creus que durant segles hi hagut la voluntat de 
construir una catedral a Barcelona? Perquè des del segle IV 
s’havia consolidat una comunitat cristiana amb una Església ben 
estructurada, que malgrat els canvis polítics, sempre ha estat 
present.

4
- Amb les seves paraules, els alumnes han de saber aplicar les 
característiques en les peces proposades.

5
- Quina escena representa aquesta miniatura emmarcada dins 
d’una caplletra inicial del Missal de Santa Eulàlia? El seguici que 
acompanyà el trasllat de les relíquies de santa Eulàlia de Santa 
Maria del Mar a la catedral de Barcelona pel bisbe Frodoí.
- Identifiques algun personatge, a part de santa Eulàlia? Com 
l’has identificat? El rei, perquè porta la corona.
- Observa els relleus del sarcòfag de Santa Eulàlia i relaciona’ls 
amb els textos mitjançant fletxes.

Santa Maria del Mar
1
De quina vila nova era el nucli aquesta església? La Vila nova 
del Mar.
Quina any es començà a construir aquesta església gòtica? El 
1329.
Quina advocació té o a qui està dedicada? A Santa Maria.
@ Busca qui era el rei en aquell moment. Alfons el Benigne.
Quin regne havia conquerit? El de Sardenya.
“L’aliança entre els comerciants i la política expansiva cap a la 
Mediterrània de la Corona era perfecta” Tant a la Corona com 
als comerciants, els interessava l’expansió a la Mediterrània; a la 
Corona per augmentar els seus dominis i als comerciants per tenir 
més mercats, de manera que en aquest període van gaudir de bones 
relacions.

Època romana

Època medieval

1

2
3

1
2

3

Baptisteri paleocristià. 
Segle IV

Catedral romànica
1058

Catedral gòtica
1298

4

5

3
21

La nena Eulàlia 
és assotada i 
flagel·lada, en un 
dels seus primers 
martiris.

La nena Eulàlia de 
Sarrià de 13 anys 
exposa als seus 
pares que es vol 
presentar com a 
cristiana.

La noia Eulàlia de 
Sarrià és jutjada 
pels magistrats 
i pel governador 
Dacià.

Martiri de la jove 
Eulàlia clavant al 
seu cos garfis i 
crucificant-la en 
una creu en aspa, 
símbol del seu 
martiri.

33
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2
- Ja tens el terreny. Què serà el primer que et plantejaràs com a 
arquitecte? Planificar la planta.
- Numera i posa en ordre les feines que has de fer:
1 Decideixes quin és el millor lloc per bastir els fonaments del 
nou temple.
2 Defineixes l’orientació, o sigui, l’eix longitudinal de l’edifici: 
l’església mira a llevant, que és per on es lleva el sol, és a dir 
l’Est. Decideixes on col·locaràs allò que els mestres d’obres 
anomeneu “punt umbilical” de l’estructura, és a dir, l’altar 
major, que és on es col·locarà la primera pedra del temple. 
3 Traces el perímetre exterior amb un semicercle de 100 peus 
de diàmetre, aproximadament l’amplada que tindrà l’església. 
Amb un altre semicercle de 80 peus de diàmetre assenyales 
els límits del perímetre interior, que serà la línia on hi haurà 
l’entrada a les capelles. Amb un tercer cercle de 40 peus de 
diàmetre delimites la disposició dels pilars que han d’encerclar 
el presbiteri, que és on hi ha l’altar major.
4 A l’últim, la prolongació de les línies perimetrals fins el nivell 
de la façana completa el traçat de les línies mestres de la 
planta. Ja tens la planta preparada!
- Descobreix-les observant el dibuix de la secció de Santa 
Maria del Mar. Relaciona’l amb els elements arquitectònics 
que corresponguin. Vigila que no et confonguin els elements 
romànics! Arc apuntat o ogival i volta de creueria són elements 
gòtics.

3
- Llegeix les descripcions 1 i 2 i col·loca el número que 
correspongui sobre la imatge. 1 Catedral d’Amiens / 2 Façana de 
l’església de Santa Maria del Mar 
- Dibuixa mitjançant fletxes sobre el dibuix com es reparteix 
el “pes” de la volta entre aquests elements a Santa Maria del 
Mar fins arribar a terra. Escriu en els espais en blanc: volta de 
creueria, pilars, contraforts.

4
- Abaixadors: Igualaven els pèls dels draps.
Xocolaters: Feien i venien la xocolata.
Garbelladors: Es dedicaven a garbellar cereals per compte d’altre.
Daguers: Fabricants de dagues, espases de fulla curta.
Argenters: Treballaven metalls com la plata i l’or.
Estorers: Fabricaven o venien estores.
Bastaixos de capçana: Traginaven càrregues damunt del cap
Sellers: Feien i adobaven selles i altres guarniments.
Apotecaris: Preparaven i venien medicaments.
Velers: Fabricaven i venien vels.
Cervellers: Fabricants de capells de ferro que cobrien el crani.
Llogaters de mula: Llogaven bèsties de càrrega.
Tapiners: Produïen tapins, una espècie de sandàlia de dona.
Manescals: Curaven les malalties a les bèsties.
Calafats: Fusters de ribera que construïen embarcacions.

- Qui són i com devien contribuir a la seva construcció? Són 
els que transportaven les càrregues del port i van contribuir a la 
construcció de Santa Maria del Mar transportant gratuïtament la 
pedra necessària.
- L’afirmació “Avui en dia el barri de la Ribera continua ple de 
gremis” vol dir que tot i que avui no trobem els gremis en el barri, el 
seu record ha quedat en el nom de molts dels seus carrers.

5 Santa Maria del Pi

1

- Quins monarques de la Corona d’Aragó van ajudar a finançar 
la construcció del campanar de Santa Maria del Pi? Pere el 
Cerimoniós i Martí I l’Humà.
- Quin donatiu promet el rei Pere el Cerimoniós? 4.000 sous 
(200 lliures)
- Si en època medieval podies comprar un vaca per 25 sous, 
llavors aquest era un donatiu molt important. Imagina que ets 
un pagès del segle XIV. Calcula quantes vaques pots comprar 
amb el donatiu del rei. 160 vaques
- Quin donatiu per al campanar fa el rei Martí l’Humà? 50 
florins
- D’on prové el nom d’aquesta moneda? De la moneda d’or 
de Florència, el fiorino d’oro, anomenat així per la flor de lis 
representada a l’anvers, que era l’emblema heràldic de la ciutat. Al 
revers figura la imatge de sant Joan Baptista.
- Actualment coneixes alguna església o catedral que s’estigui 
edificant gràcies als donatius de la gent? Per exemple, la Sagrada 
Família.

2
- Quins esdeveniments anunciaven les campanes en època 
medieval? Anunciaven les hores i tot allò que fos notícia, per tant 
eren un mitjà de comunicació molt important en la ciutat, ja que la 
gent tampoc tenia rellotge.
- I actualment? Anuncien les hores, els quarts, les festivitats més 
importants de l’any: Nadal, Pasqua, Corpus i Santa Eulàlia, i  toquen 
en ocasions especials.
- Campanes de la catedral de Barcelona: Paciana, Dolors, Severa, 
Angèlica, Antònia, Oleguera, Gregoria, Narcisa, Mercè, Tomassa / 
Campanes de Santa Maria del Pi: Antònia, Esquirol, Josepa, 
Vicenta i Maria.
- Escriu a sota de les imatges a quina església pertanyen els 
campanars.

 

- Explica les semblances i diferències que trobes entre ells. 
És important definir què és una torre, quina forma té (quadrada, 
poligonal...), en quina part de l’església està col·locada (façana, 
absis, creuer..), si és un cos exempt o integrat en el temple...
- Toc de l’Àngelus: El toc convida a l’oració al matí, al migdia i 
al vespre en memòria de l’Anunciació de l’àngel a Maria que seria 
Mare de Déu / Toc del lladre: Sonava a la nit en tancar les portes 
de la muralla, i si algú circulava per la ciutat després del toc, era 
previngut per evitar els lladres.

3
- Què et sembla que representa la rosassa? Decorada en sentit 
radial, representa els pètals estilitzats d’una rosa (d’aquí el nom de 
“rosassa”), i sempre relata alguna escena bíblica.
- Creus que els vitralls amb les seves representacions de l’Antic 
i del Nou Testament substitueixen la pintura mural que s’havia 
desenvolupat durant l’època romànica? Pràcticament sí, ja que 
el mur se substitueix per l’obertura de grans finestrals i les escenes 
bíbliques passen a ser representades en els mateixos vitralls i alhora 
en les taules pictòriques com foren els retaules darrere de l’altar.

Santa Maria del 
Mar

Santa Àgata Santa Maria 
del Pi

Santa Llúcia Catedral de 
Barcelona

PES
Volta de creueria

Contraforts

Pilars

Torre campanar

Nau central

Absis Capelles laterals
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4
- Què se celebra en les festes del Corpus? La festa de Corpus 
(Corpus Christi, en llatí “cos de Crist”) és una festa catòlica d’origen 
medieval destinada a venerar l’eucaristia. Sembla que des del 1230 
hi ha notícies sobre la celebració del Corpus amb una processó.
- Amb quins noms han sigut batejats els Gegants del Pi? Mustafà 
i Elisenda.
- Per què el gegant del Pi balla pel camí i el gegant de la ciutat 
balla pel terrat? A finals del segle XVIII van enrajolar la part central 
de la Rambla, com un “terrat”, i mentre els Gegants de la Ciutat 
ballaven “pel terrat”, els Gegants del Pi ho feien “pel camí”, que 
eren les vies laterals de la Rambla sense enrajolar.
- Quina associació s’encarrega de la custòdia i manteniment 
dels Gegants del Pi? L’Associació d’Amics dels Gegants del Pi.

6 Museu Diocesà de Barcelona
1

- Almoina: Ajuda o beneficència que es dóna sense esperar res a 
canvi, com poden ser diners, menjar o roba, especialment als més 
pobres.
- Per exemple Càritas Diocesana de Barcelona, Fundació Banc 
dels Aliments de Barcelona, Estel Tàpia, Amics de la Gent Gran, 
Fundació Vicenç Ferrer, Intermón Oxfam, Centre Obert Salvador 
Gaviana, o qualsevol centre parroquial amb assistència als més 
necessitats...

2
- Retaule: Taula pictòrica situada rere l’altar on apareix representada 
la vida d’un sant. Ajuda a entendre el missatge cristià als fidels. / 
Lipsanoteca: Recipient per contenir relíquies o records dels sants i 
exposar-les per a l’adoració dels fidels. / Creu processional: Creu 
d’argent de grans dimensions on apareix representada la figura 
de Crist a la creu, acompanyat de la Mare de Déu i sant Joan. Era 
utilitzada per a les processons. / Bàcul: Simbolitza que el bisbe o 
l’abat són el pastor del poble de Déu.
- Quina funció tenen ara aquestes peces al Museu Diocesà? Han 
perdut la seva funció originària i ara al Museu són fonts primàries 
que parlen de la cultura del moment en què foren creades.
- Conservar, exposar, ensenyar, restaurar, documentar, difondre, 
registrar, catalogar, investigar.

3
L’alumne al final de la fitxa haurà reflexionat sobre el criteri dels 
museus alhora d’incorporar peces a les seves col·leccions, sobre 
les dificultats a l’hora d’exposar qualsevol peça i fer-ne la difusió 
correcta, així com sobre les condicions necessàries per a la 
conservació de les peces.

4
- El quadre restaurat ha recuperat la policromia i té uns colors 
molt més vius. També s’ha recuperat la tela que estava trencada, 
destensada i foradada.
- És important la conservació als museus, ja que s’hi custodien 
testimonis que ens ajuden a reviure la nostra història i les nostres 

arrels, que formen part de la nostra identitat. 

Plànol cara A
1 Barcino

- Situa on correspongui sobre el plànol de Barcino les imatges 
núm. 2, 3, 4 i 24.

- Reconstrueix sobre la imatge la porta tal com era en època 
romana. Les dues torres estaven unides formant una gran porta 
per a l’entrada de carros i dues portes petites laterals a cada banda 
d’accés per als peatons.
- Relaciona aquestes tècniques amb la imatge 4. Opus certum 
és la tècnica constructiva romana amb petits blocs de pedra, i es 
veuen en la part superior de la imatge / Opus quadratum és la 
tècnica constructiva romana amb grans blocs de pedra, molts d’ells 
reciclats del desmuntatge de monuments de necròpolis i edificis 
suburbans.

2 Museu Diocesà (Pia Almoina)

- Què hi fa aquí? Quina funció tenia anteriorment? El cap de 
Medusa es troba a la torre poligonal com a farciment de la mateixa 
torre. Anteriorment formava part d’un monument funerari que 
estava a les vies sepulcrals, i en caure en desús en reaprofitaren els 
materials. 
- PINTURA IMATGES 8 i 9 Semblances: Representen un 
Naixement, banyen els infants en una tina de fusta i les mares estan 
estirades descansant. / Diferències: La 8 és romànica, amb dibuix 
de línia gruixuda i la tècnica és pintura mural. La 9 és gòtica, amb 
colors vius i línies més fines i la tècnica és el tremp sobre fusta.
- ESCULTURA IMATGES 10 i 11 Semblances: Representen la 
Mare de Déu sedent al seu tron amb l’Infant Jesús, les dues porten 
corona / Diferències: La 10 és romànica i és una talla de fusta 
policromada; és poc expressiva, no es comuniquen la mare i el nen. 
La 11 és gòtica i es percep la comunicació entre la mare i el nen, 
amb gestos més naturals i humanitzats.
- Què diu aquesta inscripció situada a la paret exterior del 
Museu Diocesà? Casa de l’Almoyna

3 Plaça Ramon Berenguer III

- Com és que la muralla estava oculta? Perquè al llarg dels 
anys les construccions s’han anat adossant a la muralla romana 
reaprofitant les parets i la solidesa del mur romà.
- Marca les que vegis al mur. Les finestres 14 i 19 no apareixen 
al mur.

4 Santa Maria del Mar

- Observa la unitat de l’espai. Identifica els elements 
arquitectònics i col·loca els números a la fotografia.

2
4

324

5

3

4

6

2

18

6

Torre romana 
del segle IV

Pia Almoina. 
Edifici gòtic del 
segle XV

Canonja. Edifici 
renaixentista del 
segle XVI.
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- Per què creus que apareixen tantes vegades transportant 
grans pedres? Perquè van col·laborar molt i es van esforçar molt 
en la construcció, transportant gratuïtament els carreus de pedra 
per a l’església.

5 Plaça de Sant Jaume
6 Plaça del Rei

- Quina institució coneixeu avui que s’assembli molt a aquesta? 
L’Ajuntament.
- Quina forma té? Té forma de corona reial.

7 Temple d’August

- Qui era August? Era l’emperador romà en el moment en què es 
fundà la colònia en els anys 15-13 aC.
- Per què el temple està dedicat a ell? Perquè els romans retien 
culte als emperadors i August era l’emperador.

8 Catedral

- Quina funció tenen les gàrgoles? Abocar al carrer l’aigua de la 
pluja que s’acumula a les teulades.
- Qui és? Santa Eulàlia
- Què signifiquen els símbols que duu a les mans? La creu en 
aspa és símbol del seu martiri i la palma martirial és símbol de la 
victòria.
- Els gremis estaven molt vinculats a la catedral. Mira el terra 
del claustre i investiga a quin gremi corresponien els símbols 
de les imatges. Foto 28: gremi dels sastres / Foto 29: gremi dels 
sabaters.
- Qui és la Santa que està a dalt del cimbori? Santa Helena Té 
alguna relació amb la Santa Creu? Santa Helena era la mare de 
l’emperador Constantí i fou qui trobà la creu de Crist. 
- Què representa? Sant Jordi.
- Durant el Corpus es decora amb un munt de flors i cireres, i 
es transforma en: l’Ou com balla, que representa la Custòdia, que 
simbolitza la Sagrada Forma.
- Quina relació tenen les oques i santa Eulàlia? La santa tenia 
cura de les oques a casa seva, i tenia 13 anys i va patir 13 martiris. 
Per això al claustre de la catedral sempre hi ha 13 oques.
- Si entres, explica què narren els relleus que decoren el 
sepulcre. Escenes de la vida i martiri de santa Eulàlia.

6 Santa Maria del Pi

- Quina funció tenien les campanes en època medieval? 
Marcaven el ritme de la vida al barri del Pi, ja que la gent en aquella 
època l’única referència que tenien del temps era el sol.
- Què simbolitza la llum a l’interior de les esglésies gòtiques? 
La llum filtrada esdevé acolorida i crea un clima especial que pot 
recordar Déu.

Plànol cara B
1 Barcino

- Assenyala al plànol el perímetre de la muralla amb color 
vermell.  
- Assenyala amb una rodona les torres que veus des d’aquí.

- Quina forma tenia el perímetre de la ciutat? Té forma de polígon 
octogonal.

Cardo maximus

Decumanus maximus

- Ressegueix sobre la planta de Barcino el traçat del cardo 
maximus i el decumanus maximus.
- Com es deia el carrer que començava en creuar aquesta porta?  
Decumanus maximus
- Com es diu actualment aquest carrer? Carrer del Bisbe
- Per què són cilíndriques les torres de la porta decumana? 
Perquè aquesta forma facilita la defensa i la visió de la zona d’accés 
a la colònia.
- Què és el més important perquè l’aigua corri bé per 
l’aqüeducte i arribi a la ciutat? És molt important la pendent 
constant de l’aqüeducte.
- Posa’t al costat d’una torre i calcula’n l’alçada i grossor 
aproximats. Explica com ho has fet. Posant-se al costat de la 
muralla i en funció del que mesuri l’alumne que ho faci, poden fer-se 
una idea aproximada de les seves grans dimensions.
- Quina de les dues és la que es veu més? La del segle IV, ja que 
es va adossar a la del segle I aC. i es va fer més alta.
- Per què els romans construïren una segona muralla tan sòlida 
i potent al segle IV? Perquè al segle IV es va escampar per tot 
l’Imperi romà la por als atacs dels pobles germànics que ja s’havien 
produït en altres indrets de la seva frontera.

2 Museu Diocesà (Pia Almoina)

- Actualment a la plaça Nova també existeix una institució 
caritativa que ajuda els pobres, saps com és diu? Càritas 
Diocesana.

3 Plaça Ramon Berenguer III el Gran

- Observa els números romans que hi ha a sota l’escultura 
de Ramon Berenguer III i transforma’ls en números aràbics. 
MLXXXII - MCXXXI: 1082-1131
- Què signifiquen aquests números? Són les dates del seu 
naixement i de la seva mort.

4 Santa Maria del Mar

- Pinta l’altar major de color vermell, la nau central de color 
verd i les naus laterals de color groc.

- Quants peus mesura cada nau lateral? 20 peus
- I quants centímetres? 660 cm
- Quants metres? 6,6 m
- Si l’amplada total del recinte és igual a l’alçada de les naus 
laterals, quina alçada tenen les naus laterals? 80 peus
- Quina pot ser la plaça on van tenir lloc aquests fets llegendaris? 
La plaça de l’Àngel.

5 Plaça de Sant Jaume

- Saps quan es va extingir aquesta institució, si és que s’ha 
extingit? No s’ha extingit, és l’actual Generalitat de Catalunya.

6 Plaça del Rei
- En època medieval la societat era feudal i estava dividida en 
tres estaments. 

rei
abat, baró, comte, 

bisbe, marquès, cavaller.
mercader, comerciant, pagès, menestral, 

Altar major

Nau lateral

Nau central

Nau lateral
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7 Temple d’August

- Quina alçada té el Mons Taber? 16,9m.
- Com expliques que quatre grans columnes antigues del segle 
I aC. estiguin a l’interior d’un edifici medieval del segle XV? 
Perquè les estructures antigues s’han anat reaprofitant al llarg dels 
anys i han quedat engolides per edificis posteriors.
- Pinta sobre el dibuix les quatre columnes que estàs veient 
(imatge 24).

8 Catedral

- Assenyala a la planta de la catedral on és el que apareix a les 
fotografies 26, 27, 28, 29, 30, 31 i 33.

9 Santa Maria del Pi

- Busca amb l’ajuda del plànol la plaça d’un Sant i la plaça d’un 
arbre. Quina relació tenen amb Santa Maria del Pi? La plaça de 
Sant Josep Oriol (sant molt venerat i estimat pels fidels de Santa 
Maria del Pi, perquè ho repartia tot i guaria les ferides dels malalts) 
/ plaça del Pi  (molt relacionada amb l’església de Santa Maria del 
Pi per la proximitat d’aquest arbre que hi ha a la plaça).
- Sabies que la rosassa del Santa Maria del Pi (imatge 34) és un 
dels finestrals més grans del món? Encercla el diàmetre que et 
sembla que té. 10 m
- Comenta amb els teus companys què en penseu d’aquests 
actes destructius vers el nostre patrimoni. Això continua 
passant avui? És molt habitual veure en les notícies conflictes en 
els quals sempre s’acaba implicant el patrimoni, que n’acaba patint 
les conseqüències.

Conclusió

- Coneixes alguna església que s’estigui construint avui? La 
Sagrada Família, per exemple.
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