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El cónve¡t de S ta Caterina ha ssrát et model
en holts aspectes encara l é! que s'ha fet

se¡ür en Ia hñto¡iogmña de l'a.t catati pe¡ a
explicar el procés d implanració de l'arqui-
tectura gótica mc¡idional a¡ nostre pais, amb
l'aparició de formes que sembtaven prou
allunFdes de la tradi.ió i eh modets arqui
tectónics usuals. Es úactava d un exemple
d'edificació singllar i innovadora dins d,un
paisatgetradicionáldel'eqúitecruÉmedievat,
qne permetia entend¡e uná rerctució priñe-
É¡ca, dinsde la priñem meitar del segle )Oti,
que obria nóüs horitz ons a l'arqnitectura mo-
nuhental de la nostm ¿rea Seog¡ánca. ¡,es opi
nio¡s més arelades sobrela inptantaciódel
gdti. ¿ Catalunvá concloúen, fins üa, que és
eó aquest convenr ba.celoDi on s'inicii, enire
alúes qüesiions, el cóbrimenrde les esglésies
amb volra de c.eueriá, ets presbit€ris amb
doble nivell de finest¡es i la consrn,cció de
capelles laterals obe¡tes a la nau dcl rempte,
Hom diu que Bücelona rebé aquesrs cadtis
a.qúi¡ec6nicsdelamádebAdesmendicars
qúe en ei primer quart del segle XIII s ins
talla¡en a Ia ciutat, i enconcretquc toul'orde
dels dominicans la que edificá aquest convent
€n qüestió i la que féu de coretja de t¡a¡s
hissió de les noves idees a.qujrectóoiques
europees ¿reu del terirori. D
lradient aquest panorama, dilerses veus .ri-
riqLe\ lOBrou,r996rja h¿n mar sar ¿tgüne!
d aquesres¿lirmacions rót bus(anrnoves in
terP.eracioDs o visions ditereDts de tes es

Fins fa molt poc, rors els estudis sobre el
convent de santa ca¡erina prenien com a base
to¡ámental la do.ume.ració genenda per res
descrip.ions i planimet¡ies del segte XL\, que
pernEden a¡ticular les dilercDts hipOtesis. Des
de1 1998,I Ajuntahe.t de Barceloná ha ¡ri
ciat el procés de rccerca úqueoldgica extensiva
ál solardel úercatde Sanra Ca¡erina_ moriu
daperles obresde re¡owció d'aquest eqúipa-
ment. Aixd ha pem¿s, a pa¡tir d'ara, poder
disposa. d'una base iiable i diÉcta sobre la
rcalirat ffsica del ce¡obi i el ser procés de con$
trucció- Aquesta i¡vestilació
ofereix una base .ienrlñca que fa po$ible cd
üár, o si més no aina¡ áquell panoramacro
nológic dc l'apdició dels nous models &listics
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Lestr¡diüitic delahistoriografi a modernaque
há teo.itzatsob¡eel conventdepEdicadorsde
Bdcelon¡ permer co¡clorre que Ia practica tó-
talirar dels autors pdteü d u¡ .ondicionanr in
qüestio¡able ningr'r no ha pogu¡ estudid l'edifi
ci dempeus, ja que q ser enderocar I dy 1&i7.

Les fonts docufrentals, base de la his¡orió-
gra¡a cl¡ssica, es üoben molr disperses o bé
Jhan perdut alllarg dets diterenrs episodis
hctnrics soteris pel conveni. A aúb cár afegi¡,
a més de la seva desapa¡ició iisica, el fet de
¡enir un conei\ement basram pa¡.ial dels e.li
ficis qúe el tormáven, ja qu€ les represema-
cions Brifiques delse8le tatx i algü.a ittus
tmció d'épocá anterior solament fd refe¡¿ncia
áópectesse.torials, moltscopsideálilars, de

Aqra¡elles romá tiquesde loaqlin de ñtorerln d Ln coüedoi id.tctausúedel coñverr.

la fiso¡omia del Brd .oúplex religiós, primeG
seu establc de¡ consell de ceDr. Tor aixó ha
co¡di.ionat les i¡rerpretacions que lhan iet
fins ara del convem doninicá de BárceloDa.

ll,i,nr1,I ¡ r in.l,rr'¡ nrrirrl ¡! nql.\tX
Ladesc¡ip.ió que ñnsaraesieia de les edifi-
cacionrquehihavia al segle xlx a la zona ocu-
pada poste¡iorment pel m.rcat paña, bási
camedt, de dues fonts: lamemóriadescrlptiva
a¡nb aixecamenls planimé¡rics iealitzada per
losep CasademuDt (tú371i encaÍegada perLa
Junta d€ cohe.§ de Bücelona, i I obra de caie-
taBa¡raquer (1906). Segóns aquesres toDrs, el
.o¡lentdesaniacate¡inaen el momemde la
seva desapari.ió esrava forhat per ditcrents
cdilicácions imbricades co¡respoDe.ts a les
diverses necessitaLs i tuncions p¡bpies d un
edificiconventual, Al¿ zona tocanr a l'acxral
.anE. de Coloñines se sirúava l'es91ésia, simi-
ltu á Santa Ma¡ia del Pi quanr a dioensions i
tipologi¿, amb la laqána principal encaudaa
I'ac¡ual pláqa de SanlaCaterina i el presbireri
al car¡er de ci¡att el Pellisser Co nsmva d'una
Daú d€ set t¡amades, acabada e¡ un absh
poligon¡I, amb linies de capelles a banda i
banda. Les del costar de l'epislola esrave¡
doblades i presentaven úna primera linia Abti-
cái una segona ja d'eril beroc at ilarg det caL
¡erdeColo¡nines. AIa partmés properaal áb-
sis se sitüava 1a capella delSantíssim, també
d aquestadar¡era ¿poca, Les capetlesdetcos
tat de l'evan8eli lnnihven amb etclaustre gó
tic,l'aula capit!lari lá sag¡istiaj Ia segona de
les capelles supotava un .ampanü, hólt es,
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leit de base qu¡drada i un alqat octaSonal.
ñs peusde l'esglési¡esdocumentaun pirtic,
.lparid accés i l.s depend¿n.ics de lhostat

Seria 1 laporreri¡edllicadesál lloco¡ hi halia
hagu¡lacapella dc les VerEes. espaique hávia

hostatjat el consell de Cem.
El .laustre gótic, de lorma ¡edangula'i es

disposavaen paral.lel ambla ¡an oposadade
lesprnDe¡escinc.apclles,restantlúnitat per

la paú no¡d óriental, pe¡ 1'aula capitr a¡,

a¡omeoada rambé capella de la Bona lvlo¡t,
.onsisrent eDuna Etu sala ¡ectangulü, cobe.'
ra amb lolta també gó¡ica. Enireaqucsraaula
i el carcr de Güalr el Pellisse¡ se situaven cl
r€ntarrans la sagristia i dive¡sospatis.

¡con¡inuació del claustre gbtic, hi h¡vi¡ !D
alreclaustpnr¿s mode¡n del qüdl nomós s'han

documentat dues galeies. El set lnnil sep¡en

rnrnal coüesponia al ¿¿ //o¡trdls com a cond
núació de I aula d€l capitol, els reletors i més

pális. E¡t¡e els clausres i cl carer de les Frel\u
rcs hi havia un gran edinci modem rles(inat a
botisues a la ptdt¡ bai\a i a biblioteca ¡ls pisos

superioB. La pd¡ nrés p¡lpera al .ürcr de Sa¡t
Pere liés BaL{coüesposia¿l hon delc.¡!€rl.

ta cronologitr quc rradicionalment lha donat
al'er.olucni d aquesr coDlent de predicadoF
de Ba..elona reflecieix un not¿blc consens
histo¡iogñfic que hom potreso mú de la nr¡

Lodedels rares dominicanso p¡edi.úo¡s
Iirndat aTolosa dc Llenguadoc I any 1215 Per
sanrDomingo de Guzmán, aÍibá a Barcelona
poc desp¡és de la seva ftuxtació (121 9) pro.e
dcnr de uolonla (o bó Paris) conlidat pel bis

be BereDguerde Palou. Fn un pr¡nernlomcni
els iia¡es ocupa¡en uDes cases \el1es sihrades

a la zona propera al cau j!e(, lot utilitzant la
iri¡ra església paroquial de Sanr Jaum€ per
als oiicis de la .o¡unitai

QuatE dls després de la sela túibada, con.
¡etame¡t l'a,v 1223, l¡ ciura¡ els q cedir ms te¡

renys á la zo¡a baiM del bati de set Pee, mL)
oes .ases i, semLrla, una andea capella, qu€
potser jaemconsag¡addasotaCateri¡ra,ve'8e
i mi.tn, per rál qre hi basrhsin un nou con
veni Cap al 12.13, pocdesprés d-"1 generalatde
Raúon de Penyafort, slniciaren les óbrcs del

¡ou .o¡v.nt grAcies al patrocnri del bislre de

Gnon¡, cldominicá Bcrengxer de Cas¡ellbis'

bal.Támb¡ en un úomenl primerenc (1216)€s

pot situa¡ la deixa testament¡ria de lanDre Ci
ftrlrper¡consh rlasaladelcapilol. r:ls t¡eballs

a I església .ontiDuaren i elpapa lnnocenci lv
(12¡3) doni indulS¡n.ics a qui ajudós en la

construc.ió de! t€mplc. IlaDy l2s2 .l lemple
est¿!..onstruit Parcial¡nenr ñns a l'arcncada
dc la colrerta. Aquer ¡lareirany, clteilaurle I
m donar l'imposl sobE les mcrcade es descd
¡egad€s aI port per ajudd al bastlment de 1'cdi

tici. Tañb¿ en rcbé el d¡el de l'aigua dclRec
comtal per al consu¡i i el regadiu dels hofts
comunitais. És en aquesi p mer moment que

se li ato¡ga lacafcgo.i¡ de,"¡dl LaDy 1261, el

general de l o¡dc dominicil ¡monesiava el prior

Lrárcelo¡Í pel ler d haver.onsú!i1un dormilo
ri que üa¡sgredia ¡olable¡re¡]t les mesurcs es"

tabl.rtcs pe¡ les se\cs estricLes conrilucions
Unanydespréses vafinalitza¡€lprcsbileti iels
tres plimer tmrN del templ€. Cap al 1268 es

raltn conúúidcs les capellcs larer"ls, grá.ics

al patrocnri de la sen\oÉ Blarx'a de NloDtcada.

lámbé consta en aquest no¡rent que elscu
ñxrit, Berenguer de NIonlcada !a iinarqar
óhr.s al dormitoii. el .l¡usúe la.uiM, la iF
termeriailhostatgeria.Finalme t,el1275,anl
dcla mort{teRmond-" P€nyaiort, §acabir lÚl'
tim úam d-o 1 església i s in.orpora la gaD 

'osassade la laqana púlcip¿1.
,\ñ doncs segons la tradició historioBiálica,

la fase g¡tica del conve¡t es d€ria acaba¡ de
co¡struü abáN dc nritjan seglc Xnl L¡ fr sono_

mia del.o¡vcnl peró, can\iaria al llarg dels

seeles. Al comensamenr del seglexu es po¡t¿

a r.mre la constrtcció del segon cl¡usrrc .s
menrati€s lere. ¡clormes a I .sglésia, endeú!-
.¡ni el..r..nral€xisrent i const¡u i¡f-ne un
altrc (1546). Cairebé un segle després aparlir
dcl l60l es ¡ealitzir I¡mdiació de l'csglésia,

afegnr unanoeliria dc capeues alcostal de

I epistola, de ¡r¡ne¡aquc les t¡.s pri,¡eres.a-
pelles gdtiqles i les scitsa¡1pli¡cbns baÍu
qres coDstiluien ua pe¡ita esAl¿s¿¿ dedicad¡
a sa¡t Ramon dc Penyaiorl, on es van diposi
tar rl60trl lcsdespdes d aquersanldcspiésde
la seva ca¡onirzació. Tanrbé es cons¡ruíla
capellá d.LSanríssim ies rclornú la sag¡isria.

Al segle X\¡lll, es van d!¡ a ¡erne div.rscs
oLrres p€r aarranjar les parts ¡ralnreses com a

conseq0a¡cia del bomba¡deig delsc(8e del

r714, duranrel qual,seSonslatr¿dició,365pm'
j€«ils van impactd sobre el conienr. lhmbó

cs docuDrenr.n obres de nola pa\nmenració

de lesglésia. El conl€nt es ¡ra¡tinEué als.u
punt m¿an¡ d'eñensió lins al co¡nenqdnenl dcl

segle XI\, e¡ qué ocupar? una illa d.ljmiiada
peries parets poste¡iors de les ñnqú.s del ac_

tual canrr de Sant Peic Iúés lJaü i.ls c¡ners
dels Mesü?s casah i flartorell (anac Clart'
gue¡a) Gombaü, Ci¡alt el Pellisscr, Colonr¡res,
Frcis!€s i ftagi. Durmt el Ti€nni LibeEl (l {r20_

23)es plantej¡ la.¡e¡ció de 1¡ plac¡ de sa.ta
C¡rernr¿ i 1a prolonga.ió, lins a arribár a

Colonrines. del carer d. Freixu¡es, qúc llns
nqúesr rno¡re¡t ñoria a la tápia d.l conrtnt
qrc ro¡nrava perTragi. AqLresta actua.ú ra
platrrejarun prublcDra pe.a laconsentció de

lcs ediñcacions dcl convenr situades a la zona

afeciada, ja quc es van ared¡r I rri. releto!,

les estructrtr.sdela poreria, lati¡náciai alrrcs

dependéncics, quevan deirara la risla lintc
riffdelsclausfies. Ent¡eel1823 i -"1 1333, elsdú
ninica¡s ¡ecupe.a¡en pan dels t€re !s h¡i'
tals pcrlalinia de i¡laDa.lel care¡deErcñuFs
i hiconshlircn no\.csediñcacions: la 8t"n e5

tru«um de planra ¡ccrangülarde t¡cs o quartu

nnellsLt'¿lqa¡, ocupadaa la partsuperiorperla
Lriblnfe.ai a l¡paúbaia¿ p.r u¡ total d onze

borigrs, la Doqhostatgc¡ia etc Sabemqueen
elnrome¡¡de l'assalt Populardel 183J clsedi
nos no eraven ro¡ahne¡t ünali¿atsi es Pro
d!i un gran incendi quc prolocar desPerlecres

de dileicnrs ripus. finalment en¡re€l.tcsem
bre dcl 1836 ie! lebr.r del 1337 s e¡dcdocá cl
.oniunt.Abans s efc.tunun reparúDe¡r entr€

e¡titats o esglésies, aixicoür la ve¡da aParli
culars i Icspoliacni del p¡t¡inroni artistic del

co lqit. Es docuúenta també la urilització
d cplosiuspera ensomrla (rradc lcs8lésia
i la concessió d'cxlreuF la pedna uD parti.u
la¡: Quanes !a comensar a comruj¡'el ¡r€rcar
noDés Éstaiadempelrs p¿rt de lediñci d.la
bibliot..a il hostalgeria LlelcoDlent El mercar.

arrb d¡rses rcfuúes, !¡ tu¡cnmar €¡tre el

r8,¡8 i el 1993 qu. s'crdenocá nrle¡iun¡ent.

sdc.ió de l'osglósiadel.onlenr,l,bri\¿da pocabans del seu end
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Tolsaqueststacto¡s ha¡ condicion¿r I arasa
mcnl de les cstructu.es localirzadesenel tmns
cu¡s de Ia recer.a a¡queoló8i.a.

Ll intenc¡ci6 arqueol¿,gica a Sanra Cateúra,
¡toLnEda per les obres dc emodelació del mer
cat, ha permés l'esrudi nrte.siu delsubsól del
seu solar on han aparesu t esrruciues dc bona
partdel'eticco¡irnt. La i¡teoe¡.ió haposar
de ba¡ifesr u¡a sistenáti.a i secula¡ ocupació
d'aquest solar, que argueotogicameoL s ha
üaduiten una g¡an co¡rplenrates¡rucrurat {le
molt difi.il ¡nerprerá.ió. Nlalaurada¡neDt, la
halo¡ pafi d aques¡es estructuress han docu
mentat al nivell de fonadcnrs, ja quc er niveu
de cüculaciórnedier'¿l era ¡n¿sáltque t acru¿1,
laqual cosaha impedir, molrs cops, quela fia
bilimr d'i¡rre¡preració fos ñés aha.

Enclmonrentdercdacciód'aquesrariicle,
els úeballs enca¡a no han ñnatitzaii, pe¡ ranL,
cal adiqdr.le la p¡ovisnrnalitat d'al,luna deLes
dades que donarem a.on¡inua.ió. Nfalsrár
aL\ó poden apuntar les idee' Ut .iqu"" i ro'no
n-"ntals a lhorá d en¡endr€ el con¡hr peró

qre, .eiterem, Jhau ran d'a¡nar quan es do¡i
pc. conclosa la invesrigació.

Lcx.avació ha evidenciat la iñport¡ncia
hist¿ricade les resres recuperadcsi háapor¡ar
rlades que situen l'ocupáció humana det sola¡
ent¡el'épocaromana i I actüalitar r\mb relació
á les construc.nrns gótiques edificades al so-
lar del ,¡e¡car, ha peun¿s que es pugui patar
amb seguretat d'una alrra üsió, molt més cn-

quidora, d€ls elenrents que iomaven et coo
vent i de 1'evolució del seu procés consrructiu,
respecre al que la historiografia asenyalava
h?dicbnalmenr. S'ha parla¡ fins ari de ües
nnport¿nrs edificacions gi¡iques .órrespo
neDts al'¡ntic convenr de predicadois (esglé-
siá, cláus¡¡c i srla capirula¡) igeneEl¡rent s'ha
cregut que es coirespo¡ieD amb l'obra o¡ignul
delsegleXlll -tal con van ser dibuixats al se

EleXlX . 

^r¿ 
podem, com esveuñtorsegun,

posar en dübre aqueUa visió.

Láp nremocupaciódelsola.sesituaat'¿poca
lundacionaideb cn¡rar ¡oñana (final det segle
I ¡Cl, anrb un ass€ntam.¡t ind€¡erminaique

possiblement correspon a una vil.la srbuL
bana de la colinia Bir.ino. En ún momenrde
l'anriguitat ta.dana, enrrc els segles M \rt, el
sector més oriental va ser ocupal pe¡ una zona
de nec¡D polis qu e r¡t¡apássava els liñi ts d el so
laren dúecció a llevant. lnlre e1s diterents ri
pus d'enterameni documentars, molrs d eth
rslals en aqucsta mena de ¡e.r{)polis, cs por
destacar la presan.ia de dircBes constru.-
cions tuner¿Lri€s de cará.tef monuúenral que
podrien corespondre a les ¡amÍlies ¡jés ben
estants de la ciural Després d'un tapse o¡ no
es deteda actilitat hmraDa, la zóna es to¡ná a
ocupar dc torma dhpersa en uD ñoment in)
precis de I épo.a a¡t¡¡edieval.

¡\Db ante¡iorl¿t a I ar¡ibada dets domini,
ca¡s, s'ióicii una nova las. d assentamcnr
humA. Aquesta ocupació del solar sembla
definirelprnner moment de rida u¡ba¡a liel
llo., mostra¡ a !árti¡ de dos conjL¡n¡s tuquitec
tó¡ics que Fsponenadues ripoloAiesdifeen-
ciades. En p¡nnerlloc, es loc¿]it7en a la zona
no¡d oc.iden¡al dcl solardive¡ses estructures
.o¡¡plexes que pod¡jen corcspondre als fona
menls de construccio¡s d'ús doméstic i quc
per la seva disposició s.mbten alin€ades per

Pla.k¿clco¡lenlral.omeraetr$T,juratra¡sdcasevadesapari.ió.Es.alat/sl]l].Lr:r¡s,rr.s
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vaesglésia. No es tracta, peró, del teúple de

capqaleÉ poligonal demolit al segle xrc En

el procés d'excaváció d'aqúesta esgl&ia han

apareSut estructures de tonaments que con_

ñ.úen la construcció d'ún altre temple, ante_

riór a aquest i posterioral'església primitiva.

Les restes arqueolirgiques evidencien la
pres¿ncia d'úna nova esglésiá ñés gran, de

capsalerá triabsidadá i nau ¡lnica construida
alapart posterioid€laprimera, immediataa
l'absis i amb la mateixa orientació. Aquesta

església corespon a una obra añb contEforts
¿\1ems, iút al llarg de la nau com als absis, on

es disposen radiálment, i que es desenvoluP¿

en diveBes lases construcrives lniciálment es

.onstrui el presbiteri, amb l'absis central en

rle les absidioles laterab, tots de configuració

forsa protunda, i un parell de trams de nau.

Aqúesta esElésia deüa 6soln, en la primerá

fáse, u¡a llargada total d'uns 22 m i una am_

Aquesta obÉ, conjuntme¡t mb l'aplicáció

d'un progma co.stnctiu noit mbiciÓs, com

es veur¿ es dese¡rclupá, versemblaniment a

pa.tir del i243, menlre la comunitat viüa al

convent antic reiormat. Qúd part de l'església

nova era cobefa (12621 i podia tenirja tun
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ú vial. Aqu6tes cases conüuen mb ur segon

co¡junr d'ediñcacio¡s molt més interesmts
per la se significáció historica ub@á, ja que

co@sponen a ma esElésiá i les diveses cons'

ttu..ions i espais que s'hi reIacionen. Aques

ta església, de dimensions mitianes (25,7 m x

11,5 m), d'unasolanau, probablement cober

ta amb volta de cdó i mb absis semicircular,
presenta una zona poñicada al seu costat

sepient ional mb diveÉos ¿mbits rdcats que

es dese¡volupen al vóltdt d'un Pati,
l-a rohlla d'aquest conju¡t, de caire mo_

nasúc, in¿dit i inesperat en el procés de ¡e_

ce{a, i malgrar que no se n coneguin ls dades

históriques lonamenials tant pel que iá a la

cronologra tunda.ional com a l'adrccació de

t'es8lésia, el topdnim pel qúat eE conegut ini_

.ialment aquest conjurt o indret, la comuni
tat a qu¿ perta,laa, erc. , rePresenta ur Sran
pas p€r al coneixement del procés d'u¡ba_

¡itació de la Barcelona medieval.
Aquest primer conju¡t relisiÓs prese¡ta di

verses fases evolutives que compo¡taÉn am_

pliácions i carvis estructúr¿ls i Ia construcció
de diferents espais rectdgttlars al voltot del
que ja es podria definir com a claustre qua_

.LúBulaL l-a tuncionalitat de molres d'aques-

tes saies no és claÉ, encara que si més no una

sembla corespondrc cla.ament a un reietor

mb báncs penmelrals d'obra de tápia i les

restes dels suporis de lá taula que lá circum-

dava. Possibleúent una altra deú ser el dor

mirori del cenobi, atesa lá seE tipologia cons

Íúctiva amb arcs de diafragma i la seva

situació. Tdbé tha localitzál una zoná de

üebal úb ¡estes d'un foú de metarb.

Isnorem encd qui coNtrui el primer dels

edi6cis- Resta clar, perd, que foren els domini
cms els qui, a panir del 1223, si fem cas de les

fonts, ieberen aquesta antiga consÍucció
mon¿stica no úa modesta capella com sem-

bláÉ,lauüli ren i finalnent l'mplimn i re

fórmaren. ateses les necessitats creixents de la

comuniiat, tot dins del segon quart de segle

xUL Elconjunt d'aquest primer convent seú'i

de seu de lá comunitat domini.da mentre
s mpliaven el seu Poder i 1a seva i¡flu¿n.ia so_

cial, polltica i eco¡bmica. la comuitar devia

créüer pro! rápidment per a fer necesari un
repldtejamdr globál de la casa conventual ia
en dates molt primerenques, potser abds d'u
na décadá de la seva imPlantació a ia zona.

Al lottant del 1230 hi ha nollcies indirec¡es
que semblen i¡dicar la p¡es¿ncia d'uná no_
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cio¡s litúrgiques, lendcroc¡ I'esgiésia anriga

i rallary¡ la nova rins¿lspeus, unesobrcs que

es poden datü al \oltmt del 1275. AbaDs d aixb,

per¡, es const¡ui un¿ capellá lateral quadran-

grüar aúb contratorrs aneulaB la qü¿l cosa

pod'ia indicar u¡a coberta amb .reueria- ¿l

costar de l'epistola i al'álttua del segoD ¡ram

d€ nau, coñ també ún possible .amp¡nar
qúadratalcostatcon[ari al'a]gadadel Primer
¡ran¡del'eiaDgeliiunasa$istiaquadradaen_
tre aquest i I'absis centr¿I. Lesglésia resuhaor

consta, a més dei presbireri protund esmentai'

de cürc ttu¡s de nau qre doneú unesmidesde
.17,3 ñ dc lla¡g i úa mplada de I7,5 m. Proba'

blement, encara que no espot afirmaramblo
1a seguretár, devia se¡ coberta aúb.nteÑdat
de tusta a pafi. d'ús ms de diatagma que de_

üen descarregar sob¡e els esmentats.ontra_
tbrts. Pel que la als alrsis, sembla que les cobeF

res de creueriaserien les més indicades
Du¡ant aqúests anys es van dur a term€ el

disseny i lá construc.ió del Eran projecte ar
quitect¡nic de Sa¡ta Cate.ina, que soryi i es

desenvolupa cd una ¡otablc ampliáció de

la disposició del convenr primige¡i. A pariir
dó l'esglésiá no\e, coñ á prinrerespai coDe
r¡ult, es desenvoluPá el prog¡añ¿ construc
du d€1 nou co¡vent, el qual es¡áblí les hries
mesrres i condicionátotes les construccions
conven¡uals posteriors. Aiú a pdtif del primer

secto¡d'€sglésia, es pot ideniificar tol un con-
jrntd'edilicacionsquesesaPque tormen Parr
d'u¡ mateix projecte constructiú 8ra¡cies a la

utilir4ció d u.a úalein i esPecinca t¿cnica de

fona¡ren¡ació i co¡strucció. Aquesl Progra_
ma comenqa per la construcció d'una Sran
sala amb con¡raforts ex¡erDs qúe ¡rdica¡ien
que renia una cóbe¡ra amb arcs de diariagna
i quc hem idemificat amb Lespai ocúpa¡ pel

dormitori. Aquest edifici és sembl¡nt e¡ di
mensióós (63,6 m de llarsada provisional ja

qüe surt lo.a dels llmitsde l'ercavació, per 12

md amplada) i concePtealamaj{riáde sales

de funcionalitat simila¡ dels grans cenües
monásiics d'Europa.

Aquest edifi.i il €sglésia delimiten únclaus
rre de Pldra quadmdai de notables dimen
sionsquchom codtruúá, ampliul I esPai del
pari deL primiiiu co¡venr. cal lenarcar que

no corcspon a aquell que ensarIib¿Len el mo

óent de la desámoÍitza.ió del s€gle XIX

Aquest claustre la 31x 33 m de.oshr, amb

ues galeriesde 5 ñ d'amPlada. Pelq{etaala
scra cober¡a, no sembla que fos de c¡eueria

sinó amb embigats de fusla, si tenim en

compte que no té cap mena decÓntrafort qoe

poBués des.aÚegar el pcs d'úna coberra de

ped¡a. Una altra com¡ucció d'aquest piogra_

maés unagran sataorieniada ve¡s l'oesri que

rccolzasobre aquest clausrre Aqüestasala té

contmlorls exter¡s i una amplada de l0,s m.

Pel que ta a la llargada, és ¡nposible de de

termi¡alla, ja que falta un dels seus limits,
qoe surt iora de I irea excavada

La construcció d'una sala de Planh qua'
drada ámb els ad8les rclallats a l'interio¡, á

l'angle nnrd del claustre esmentar, és una altra

edificació d aquests úoments. Aquesta cons

trucció, de 12 ú Per costat i con¡raiorls als

seus dgles, té üna planta úolr si¡ild a la d'al_

Aúes sales capitüa§ ben conesudes¡ com ara

l, rlél monesrn de Santa lvlaria de Pedralbes-

Finalment, .al assenvalar la p¡eséncia

d una edificació que ha de.orlespondre al

conveni, pc¡b de la qual tarlpoc no Podem
garandr cap tuncionaliiat. Pcr les resies docu_

mentádcs, sembla que es podria racrar d'un

edifi.ide gÉn importan.ia, perbéqu. només

en coneixeñ trn mür amb cinc co¡traloñs a

l'all8le oest deljaciment Aq
.ió planteja el problema de saber quiDa era

l'extensió del solar dels prcdicadoF al segle

Xlll i ta¡rbé la de la Part edificada delcon_
venl ja que te¡ricamenl se situa en una á.ea

AlseglÉ Xry peró, el Pro8rama coDstrü.tiu
del segle anterior lou modilicat Per un nou
proje.tearqüilectdnic, qte consistienI afegir

desetcapelleslareralsabandaibandade l'es'
glésia, perlotrt l'esPai situat entre conrraforts,

els quals s allaryúen fins a asoln la proftln

ditái necessária. En aques¡ momenr es deYia

coblir amb volta de deue a ranr la nau coú
les capelles. Aaquestaobrá norablei diucúl
tosa, cal afegir-hi la consr¡t'cció d'üna nova

.áp§alera rünadaperuo únicabsispoligonal
de set cóslats situat ¡l da.r€re del preslriteri

detresabsis. S'obté al{ila imatgedel'esglési¿
gitica que ha arribat gr¿cies áLs dibuixos de

Cdademu¡t, dc 59 n della¡8x28,5 d'ampla
da. Per dimensions i con.epte a.quiiectónic,
podríem situaraquest nou projecte alvoLta¡t

de la dara de consirucció de santa Mtuia del Pi,

entre el seSon quart i el linal del segle XIV
Aquesta ampliació de t es8lésia implicá la

desaparició d una de ies Sale.ies del claus¡re

lamés propc¡a al temple,la qualcos¡ obligáa

on replaot jament del que havia de serl'espai

.laustral. EI Dou diseDyPreveia eldespta§a

menr d'aquesra galeria, que Prengué una Pa¡t
de l'espai de I'útic pati. Aquest tet acabá com_

po¡iút la reediñcació de mt el claustre, cl quat

cónrinuá tunciona r amb I'esnentada posi_
blesala de lafaseanrc¡ior' E¡aquestmoment
€s repldn¡ejn tañbé el seu sistemá de cobri

ment, que es realitzaamb vol¡es de creueria.

Aqüeraesglésia {amb la ñodifica.ió d ¿po.a

bercca) i aquest clausre són els qtre aniba¡an
¿l període 6nál del co¡vent i dels q{als enstei

xen tot un seguit de plannnetries aúecades al

segle Y!X(
Fin¿1ment, i támbé coriesponenr a la fase

del segle LIV cál situar u¡es restes que hem in
terp¡erat coñ ün clauslrc situat als peus de

l'església, al davant de la seva poira principall

nn espai que des de úirjan seglexll era des

tinat a cementiri. S ha localitzat un segui¡

d'eslructules recra¡8ula§, delimitades per

muN de carreuons i que han esta¡ inlerpre_

tades.om avasos sePuldals. Les linies que

permeten agruparaquestsvasos, aií com les

seves o¡ientacions, dib{i{c¡ l'esp¡i de dues

sale¡iesd'u¡ claustre, el qual es devia edificar'

talcom s'hádit, dins un espai decementiri. El

nilell del seu arrasame¡i, Pe¡ó, no Permet

Laprimemgian reforma tuncio¡ál del con

venr s asso.ia amb la dcsaparició de la sala

capitulár Lcs evid¿n.ies indiquen un enlon_

sament de I est ructura, rrüir d'una enrdsiada
d€l terenY' o¡obableme¡t provocada pcr ura
incomprensibLe, a hores d'ara, ex¡racció de

reües. D aquest moúenrs'ha do.umental un
gran retrll rehlc de n veLl! ¿mh rebui8s

.Er¡m¡cc que e\ poden dar¿rentfc elnnaldel
segle Xv i el segle X\4. Al damunt d'aqúesl
anivellanrenr del tereny es consrui un segor
clauúe, det qual només shan recuperat elt
to¡añents de dtres de les seves Saleries. En

un ñoment pósterio¡, al centre dels dos paü
dels claustÉs es van construir sengles lonls
ño¡umentá]s. L¡ necessita¡ d'uD noulloc per

asituarlasála capnrhrva condicio¡arláPar



lició de lagEn sala dormitorj en lazona situa

Lesdareres rcron¡esdelcoDjun¡, jaal p¡in-
cipi del se8le XMl, tenen com a objectiu la
construcció de la seSona lÍria de capeUes del
cosrat de I epístola, de ls qua.ls es localitzen po-
ques reresal',ercaváció, jáqúees troben fo¡á
dc1 solú del mercat. tzcoósttucció d'únaüip
tá davanr del p¡.sbneri i alSu¡es relormes
menors ma¡ca¡en el segle ¡t¡ll. La cripta és
formada per33 ni¡xols, disposats en bateries
de qu¿tre per quatre añb un niNol aillatamb
nm.ionalitatde mesa d'álttu ádosai a lá pa¡er

més auunyada deles escales d'accés. Alapan
inferior de l'altarhi ha la seva dala de cons
trucció, r7$. Al dáñunt d'aquest nÍuol, es
va localirza¡ un alt rclleu de pedra reurilirzát i
que es pot sfuar Go¡ológicame¡r als segles
XV-XIJI. La pesa, ¡epinrada al damunt de la
policroúia o ginal, .o@spon a la part cen¡ral
d un tiftpi! de iorDes canopials. RepreseDta
la Marc de Déu amb el Nen, amb dues figu¡es
d orúLs (msculina i lemenina) a ba¡da i ban-
da. Es rracta d\na bona ñosfa del que hom
anomena epitmia dc la mor¡, i, pe¡ túr, cá1dda
atnbliLli unatuncio¡allato¡iginalrelacionada
amb algun monument tunerari desaparegut.

ElsegleXü marca el decliü del co¡veDt. La
p¡olo¡gació del .arer de l.eixures durant el
T¡ien¡i Liberal coñporiá I expropiació dels
teüenys afccta¡s il'endeÍocament de les de-
pend¿ncies co¡ventuah d'aquella zóna. Pos
teriormen¡ es recupe¡a parr del tere¡y i es
construiren novesdepend¿¡cies, que Do s ar
rilraren a con.loüre abans de la desamoñt
zació i La demolició deiiniLiva.

Coú hem rist, la intenenció arqueolbgica a
Sarra CaLerina está permetent conéixer lisi-
c¡ment la ¡ealitat del.ónvent domini.á i ob-
servarne la Sran complcnrat consttucti!a. la
nora visió d€l seu p.océs d'evolució s allLtnya
Bolt de la i¡terprera.ió tradicional, molt sim-
plifi.ada. IgualmeD¡ les dimensio¡s de la .ons
t¡ucció ultrapassen alld que indic¿vcn els
documents g¡álics del segleXIX. La sewsig
niñcació com ¿ elemenr onginal i.trcducrorde
noves lormcs i estils a¡quitectóni.s queda
descartada, ja que La recerca ha mosrnt un
p¡océs evolutiu quc pardcipa plenañent de

lat.adició arquitectón¡cadel paÍsideles seves

arees d influ¿ncia Les esSlésies documentades
tenen clam co(espond¿ncia amb una erolu
ciólógica, parlinlde la recdnrersió d un rem-
ple qúe s€suen ec models dcl linal del rcm¿¡ic
nns a assolir üna ripologia comparable áñb
qualscrol església sinilar dc1 gbric caralá i
meridional, Iant pel que fa a aspecres mor
lolbgics com decoratius. Les argumentacions
e¡ aquestsentit sónclares idiiicilment es por
aiirmar que la monumentalitat de l'ess1ésia
gOLica de Sanrá Cate.ina al segleXlVque s ha
desÍir dilerein d'altres de la ñateixa época.

De la mareüa múem, seria molt dificil d'ac-
cep¡a¡ una cronoloSia anre¡ior a aquellaque
hem apuDtat. Cal tenir p¡esenl que en te¡nps
d'Hümbertde Romans, seneml dels domnri-
cans entre el 1254 i el 1263 atrrorde I'añó-
nestació als predicadors barcelo¡ins pcrqu¿,
enlesobres de consüucció del dor¡nitolibar
celoni, sob¡epassaveD notablement l'alsada
perñesape.l' ticle35delesco¡srituciónsdel
1228 relerents a les diúensions dcls cdincis
(1261) , aiúcomen temps de quahevoldels
seus predecesso¡s, les cons¡esacio¡s difici1-
úent s'áparaven de les nó¡úes esrable¡tes
quant a limitacio¡s en I'ostenlació i les di
mensions dels edincis. scmbla cLeque enles
lases més i¡icials dc I orde dominica la nor
matiE arquitectbnica era ügent i s aplicava
atub toies les conseqü¿ncies, ñns anibar a
lende¡.o.d ¡lló que incompliaels precep¡es.

Una alta cosa s(ccciapaltirdel1264, cnq!¿
ehdile¡ents generals le¡en elsulls grosos da
vant les transsressions manifesres de l¡ Uei.

f any r297 s admeté un projecte de sup.essió
en les constirucions de toi alló refercnt a les

aiqádes ft¿úimes dels edificis, que sap¡ová
ent¡e eI1298 i el 1300. A partir d'áqúers ño-
menls no hivahave¡cap problerna, si m¿s no
legalmcDr, per a podcr edificar amb més lli
bertal. Cal concloure, do¡.s, queen les diL
rents modificacioDs dc l'església hi lta rc
flectides clarame¡r dilerents concepcions i

Cdldriá pre8untáFse també perqué elspre-
dicadors, areses les seves necessitats, no am.
pliarenla capacitatdclaprime¡aesglésia siñ
plenre¡t allargaDr la. És probable quc airó
tin8ui relació directa amb el fet que els ter
¡enys enstc¡ts als seus peus nó vú s€r dels do.
minicans ñns a la sego.a meitat delsegleLlll
ique uDa altra part no ho fou nns alseglcLll:
Cal pregunLalse encara, pe.ó, quina era la
necessitat de .onsLruir üna nova es8lésia al
segle xlv ¡D aquesr pút, seri¿ bo recorda¡
G. Meersseman quan erplicava quc en ún
p mer nroment els do¡rinicaDs acuüen a p¡e
dicar en els oficis diviDs de les esglésies pú
bliqres, ralconho esrabria labudta d'instiru
.ió del 1216, i, a tués, que sant Domi¡ec els
don¿rla missiód evangehzarles masses. El8
de descmhre d. l7lC. lá S¡¡t: Se,' dñni,,n3
carra de recoma¡ació als páres piedicadoB,

I-a gnn nau del dormiroridel segle xJlL compleranrentarasar,
descoberaduEnr lesexcavacions del con¡'.r G tul



adiesada a tots eh arquebGbes, bisbes.ab¿ts
i altesprclars, an queaquestsels procuresi¡
rotes les facilirats pe¡ a prcdica¡ eD els seus
ierritoris Espectius. Cap al 1210, perb,l'orde
es ttubá de cop darmt la ne.essiiai d'engr dir
prác¡icament totes lessevesesgiésies. És pre
cisamenr e¡ aquesrs momenls que es ma¡i
festá u¡a hosrilitat oberta de part delclerga¡
secular vers els do'¡inica¡s. Et let que les
preslacio¡s obligatdries i els donátius espon-
tanis dels fidels anesin cn gran párL .ap als or
des üendicants va contribuir a disminuir con
siderableme¡t els nrAressos de les esslésies
del clergar secüla. L¿ conseqii¿ncia d'aixó ibü
que el cle¡sat va deixar de convidar ch do
minicáns apredicaren esglésies cano¡icals i
p¡roquials, i fins i tor va oposar-se catesi,ri-
camenl al fet que hi anessin. Aquesh snuáció
va comportar que els dominicans cs üobessin
¿mb lá ¡e.essitar, a partir d'aquells moments,
d'dara p¡edicarenaltes indretsque ¡o fos-
siDles csglésies pL:'bliqúes. Cália, pertant, uti-
litzar lcs própies esglésies conventuaLs que

a¡a, á més d haver d acollir I olici de forma
convenieDr,haüend'esdevenirespais des¡inats
a l'emngelització de lesmases. Si finsaquests
moments l'esElésia dels predicadoE s'ha\ia
deñnitperra tómnlaúnica ¿¿.les¡atn ülilcate
a.1.1¡ | ¡h a ce lcb rd ñ.lo', atu.aLia que reunissin
una Dow .D¡dició: ¿d .¿,r¡endos ha'n¡tles ¡n
praedi.a¡ionibus suf¡cie^ spatium habeaf .

Els darren any¡ delseBIeXIIl,lalegislació do'
únrcana. talcoñ sha dir, es reld¿ en lá se

va aplicació i, el 1300, deix¡ de ser vigent. En
coDseqü¿¡cia, Iacomunitatbarceloninati¡8ué
més llibertaL per a eng¡andirelseu.oñvent.

L¡s recessitats d engrandnnc¡t de conve¡ts
i esglésies trobare¡ resposta en l'a¡quitec¡ura
si¡iica, perb, al mateix temps, roparen aml)
aql¡ella restri.tiva legisla.ió arqúitec6nica, 1a

qual coe podria explicd per qud existei\en de
te¡minadesesgl¿sies de p¡edicad06, con ara
el cas de la de Santa Cateúna del segle 1,Ill,
quees troben a mig cami entre tes solucioDs
rcmániques i les proposades pels mestres
s¡tics. trn projecteque, pelque taaBarcelona,

.ald¡iaque tinguésencomprela li8nra de Ra

motrde P€Dyalort ila seva influénciaá la córt
catalana i a la Santa Seu, el qualdeixá el Se
neElatdel'orde l'any 1240, data po$ibleiver
sembtanr d áplicació delmbiciós prcjecre ar

Després d aquest moment, la fisonomiá del
convenr de santa caterin¿ va anar.anfiant
lins a a$olirl'estructúa que haestat familiar
lins a l'actualitat i qre va ser reflec¡ida pels

treballs de Casadeñu¡t i Barraquer
En resum, 1'excavació arqueológica de San-

ra CateriM ha penn¿s conCixer-¡eel progra'
ma construcriu que es va anar desenvolupant
al llarg del temps. Aquest programa pres€niá
uD¡ Sran coheréncia lvariaen tunció delesne
cessitats de la comunitat. En ün priñer ño
me.t, les dependéncies asso.iades a la vida
comunitária es van prioritzar sobre I església.
NIés e¡davant, l'església va haver de c¡éixer i
aixb comDofia¡ una Dérdua d'espal del claustrc.
'lbr aquest procés no es pot fer encabir€n la
concepció cronoligica iradicional i establer
ta finsara. tEsdatacnrns, per iám, Jhaúriende
rcvisar d'acord anb l'tuiiculació ápuntada per
les dades propo¡cio¡ades per 1 dqueologia.
si hom se centra en el programa própiame¡t
góric, es pot obsenar com l'estructuE del con-
lent és molt sn¡ila¡ a la d alt¡es grans con'
¡nns del mateix mome¡t. La trcballa d'un¿
sala capitular nrCdita o les dimensnrns i ca'
racteristiques fisiques del seu dórmitori i altres
áules tú h.ilñent dguñentable aquest prnt.
Les dadcs err¡e¡cs permete¡ a.larir alguns
puDts loscos del conve¡r, perd tamtré obren
nous interogants quehauieD de po¡tar aun
protund dialeg obe enúe les rcsies arqúeo
l¿giques i lcs fonrs documenlab enstents, t t
pelque fa alcoDvent ba¡celoni com al paper
fep.esentat pels ordes mendicants en ta in
rrodúc.ió de noves idees ariisliques.
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