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El món de la mort entre els segles xrrr i xrx

al convent de predicadors de Santa Caterina de Barcelona

Jord Agueo N,4as iJosefa Huertas Arroyo
¡or¿qwas@m xma coñ / hledas@ hotma I com

Presentacló arqueoogca s'i¡ctou dins ctun projecre de Seve
d Arqueo og a de Museu de Histora de a Ciutat .le 'lnsrirut de

El present a( c e té per object u presentar e s resu tals de es- Cu tura de Barcelona est¿ f na¡qada per t' nst iur de Mercals i

tud dels canvs que es produeixen en es práctiques d'entera- Fomeni de Ciuiat Ve a, SA amb e permis de a DÉccó
ment. entre els segles x ixrx álxícom les seves molvacons Genera cle Patrimonide la GeneraLitat de Caratunya. Es trebals
La iinalltat d aquest treba I és apropárnos a evo uc ó de¡ fel de arqleo dg cs van ser adjudicars a empresa Coctex, SCCL
a mort tant pel que fa als costums funeraris ex stenls a arg Arqleo og a Palr mo¡ sota la dÍecció lécn ca dets arqueólegs
de 'epoca med eval i moderna, corn pe que ia a l'organilzació Josefa Huertas tJordiAgueto.
de espa co¡ventua i a nserc ó en aqlesl espa de les dfe
re¡ls necropolis documentades en el rnarc de func onament del Pel que fa a 'inter or der sorar cre |antic convenr de Santa
co¡vent de predicado§ de Santa Cateri¡a de Barceona. Caterna, consrarem a funció d aquest espa con] a toc d'ente
Fjnalrne¡t s exposa lna proposia cronoevolutiva de es diferents rramenr ja en época preh stórica a xí com a lrad ció que es
tombes docLrrneniades, aixicom els iactors que motven dónadesde'antiguitattardanainsarsegtexx,dediferenrs
aquests canvs. rtuas cree¡ces associals, segons i,época a a qL¡a corespon-

guin. Tanmaieix en aquest trebal ens im tarer¡ a rracrar, ra
ñtroducció com hem dit, etperíode en q!é aquest soar fo! oclpat pet

convent de Predcadors és a dir, cte segexr a xx.
El convent de Sanla Cater na perranyia a l orde de Prect cadors,
també coneguts com a dom ¡ cs, estava situat entre e s barris Et món de ta mort en época medievat i moderna
de Sant Perc iBbem de Barceona. Aqlrest va ocupar un gran
so ar a la zo¡a fna de l'aclua av nguda de Fráncesc Cambó. Abans .le comenaar a cenrra.nos e¡ t,excavac ó que ens
E s Precllcadors lrivan aribar e 1223 i poc després, cap a ocupa, hem trobal conven ent reco i tes nforr¡actoñs aporta

56 1243, van comenQar a construir un gran co¡lunt arctutecrónic des per clartres aLrtorc que han tracrat aquesra qüesió.
amb totes es dependé¡cies necessáries pera la vida en comu
ntat! que va pervure amb dverses reformes, fns a 1835, En reacó amb ,época medievat, com és ben sabut, a prcgres,
quan va ser desamorutzat més tard e¡derccal . sva mp antació de cristianisme ens ha proporcionat d ierenis
Posierioment, pañ de seu solar va ser ocupal per edifci del práctiques d enterament, es quas es d strbuexen básicamenr
mercat d'lsabel , més conegui com de Sania Cater na a entor¡ .le s remp es (a ta capqa era ats peus o en e s atr s

clauslres que tenen á iocar), o bé en e seu inter or
E 1999, es va comenQar el projecte de reiorma goba d aquest
mercai, cosa que va propic ar l'excavacó cle subsa de so ar Sobre la ublcació d entemmenis a vorrant dets iemp es, cat
fu t de la qua ara presentem aquest estud La inietuenc ó recorclar que ia abans del seqte x , es rroben mencions cle



Fgurá 1. E co¡vent a la sego.a metat

cementiis a a vorade les esglésies conr a loc d enterar¡rent

habltua . Tol alxí, es desconeix que aquests cementir s tin'
guess n una eñensió precisa 1ln§ al nroment de cr€ació de les

sagreEs a princips del§egle x dC. Aquestes iniclalment foren

!n espalon es qauda cl'imr¡uniiat, iaquest comprena ge¡eral

ment una distáncia de trenta passes alvotant de l'esgésa.

l,¡a grat alxo, ca rccordar que, com bé assenvala BamÓ' Mari¡

(rsss p. rsq, a ldea d'lnstituir aquest espaisagrat nvÓable

na\ ¿ endl P^'r€l¿ cmo rola p'ooaoilÉt oels Cdn4o4é< rr:loó

ilcs. en concret de les actes del concl i Xll de Toledo elqua ln_

gué loc l'any 681. Lainvenció de les sagrercs, segons Ramon

l\,,larri, fará qLre els nrods i els vius es disputn un espai resirn_

git en macabra cohabitació el ñat cinnetun atÍ baá a con'

vertn-se en sinanim de sacrará' (MaFri1933, p 160), tot que a

es sagferes, a part delcementrl iambé s'hlirobava, habitua_

meñ1, un espaide residéncia ar¡b graners icellels iiar¡bé hi

podia haver un €spai destinat a refugl de ramats.

A pariir de principis de segLe xr, segons ManuelHer¡ández

Yllán, passa "á ser norma e/ enterran¡ento en los cementeios v'

la continuidad de los cementetias a las lgtes¡as Pero la tenden

c¡a es loorur sepultua en el ¡nteriar de la lglesia nisna y tada

via ¡nás- hacelas hered¡tatias can independencia de la ¡ur¡sd¡c'

ción eclesiást¡ca; no resist¡enda sulic¡entenente ta lgles¡a esa

tendenc¡a y ap$as insinuÓ su opos/c/ór' lHÚNaNE 1s33 p. rro)'

Aquost mateix autor segueix el seu estldisobre costums ttlrs

funerais a CalaLunya, I assenvda we 'A padn del pantificada

de Grcgano X 0 227 1 241), se taci¡¡tÓ la inhunaciÓn de los

lElas en las tenplos, slendo a padl. dd stgla lX elenferanien

to e,? ¡giesias de oblspos, ába des, presbíferos v aún tabas v lo

que a parur clels¡glo xllse general/za HERNNDa re33 p.Ir1). El

: :h-S-l+-:-

costum d'enienar a l'lnteriol cl€ temple aixícom la co locació

d'un monument funerarl en ocasions segons Hemández Yllán,

ja tenien una Llarga tradjció al seg e ñ i' 'A pesar de tás rc¡tera'

das gah¡bic¡anes dictaclas par las aubndades ecbstásticas de

dar seoultura en el recinto de la iglesia, esfa pruct¡ca fLre gene'

ralhasta f¡nes dels¡gla Mt IHERN,(IDá 1933 p.1I4),

C",é.o'd¿' q e aque ¿ o'acr¿'onpoñ¿\o per é palo
quies, canbn ques monesl rs, mpoñants ingressos, 

'Óm 
bé ho

il.lustra la po émica suscitada entre el convent de Santa Caterina

Arnau Foger, generada amb molu de testament de Sibil'la,

comtessa del Pallars, senyora que hav a esiat de s castells de

aével ó. G¿Lida i N¡oli¡s de Fe aquesia establí que lossln

eniregats 6000 solrs barcelonesos als liares predicadorc, amb la

i naliat que €s coñsiruís la seva sep! tura a l'esgésia delcon

veni de Santa Caterina, es celebressi¡ 12 aniversaris per a l'e

iem clescans de a seva án ma. D aquesia quantital, l'esmentada

cor¡lessa ja havia fet donació ¡iltér vivos dLrnapart perÓ e!

seu hereu, Ainau Boger, es negá a entregar la pad que faltava,

maLgrat que aí1ro havia ordenat sibil'laen e seu testáment' E

cas es rsso gué amb la ntervenclÓ d'Allons el Benlgne, el4 de

ju o de 1 334, moment en el qual maná al veguer de Bárce ona

qiJe obliqués el senyor de Palars a pagar allÓ que devla als fra s7

es de l'orde de Pred cadors (MúcÉrsa7, p 253)

Ta¡mateix, les polém ques per perc€bE es ingressos que com_

porraven els enterrámenis no ere¡ nous. Axi, en el mÓment

d'i¡slaLlar-se es dom nics en eLsoLar que ha estat objecte d'a_

quesla excavació, ca advert r que hom no s'hi podia enterar sl

r sobf6 á.ruer conlunl convenlla, aixi@m per a es sMs dléeñls refor

més rcmáem éls dil€f€ffs r6ba s publcals anledomenl

I tombes
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no es perranyia a la prÓpa comunilal. La raó és que a pobaciÓ

n c alrnent ¡o es podia enterrar en e s convents de mendicanfs,

can0nioles, es qlals de bon phncip no veleren amb bons uls
la insta.ació dels convenls mendicants a la c utat. Aquesta res_

lr¡cc ó peró be¡ avat canvlá ja que a mlian seg e xr docLr_

mentenr la donació d'una tera anrb la f na ital cle ser dest nadá

a cementiri, feta per Berenguer de Paau en r252, afavordeL
convent de Sania Caterna de Barcelona Aquesia referénca
prové d'un rna¡uscrt d€ convent citai pelcanonge Baráquer,

en elqua també es du que selanla a¡ys més lard, concrcta_
ment e 1320, Sibl.a, mu er de Perc C ascar amb consenti_

ment de seu mari, vengué al pror de Santa Cateri¡a, Bernat

Pugcercós, a convent un espá de terra en franc alo! que

te¡ a entre e seu ho( i eLconve¡1, prop de l'esgésá contgu al

tereny que lou de Bercnguer de Paalr Aquesl espaifo'r tancal
per parets I una atra part pef un carrer que assenya ¿ e con
vent. Tol seguit, segons e manuscrll esmenlat "Comensá a

pietat de s fes á adornar dil cernenti ab mag¡ifcas sepu turas

á vsta de Lo que se animá o Convent á cubr r o voltant del

.ementi ab vollas cub€rtas ab mota oerfecc ó formanl un

c austro que servia per la decencia de as sepulturas yrunta_

ment per ler las professons os d fnuenges ó allres festes

segons acostuma aquest convent y á imilacó de la cape a de

N' S' de N.4lsericord a erigida per Bemat O ceto antes de 1 265,
que era ahoni es ara la cape a de Sant Famon, altres devois

erig ren lambe a tres cape las a r€dedor del cerirenl r 1...1 '

Tornant a HernándezYLlá¡ "Fenández de Velasca cita a
Bemad en una mención cur¡asa respecfa a tuancia y que no se

sabe sl háy arieceder¡es ertre nosatros: el enleÍan¡enta SUB

STILLtCIüA, es decla exteno, ba¡a el alerc que v¡ene Es aguas

de luva en d afia de las igqslas [...] Según la expticac¡ón, se

rctaciar¡a el hecha con la l¡turgia. Has? el sigb Xl na se pracfi
caba ta aspeÉiÓn de agua bend¡ta, y las MURIENTES, que atri
búlan *a cualilad a ¡as qúe se deslizaban de tos teiadas de las

iglesias, pracuraban que so tunba se enptazara en ]a zana

sabrc la que d¡chas agúas se venieran. At in¡clciarce la pñct¡ca
de las asper.bnes, desaparcce el arán de entetat AUB ATILLI

ClDlo. oue en adehnte sala b practican algunas atquitectas
(ÉERN^Noz 1933, p 111).

Un altre aspecte atenir e¡ consiclerac ó és que segons Mque
Bosclr Sagristá, redactor de Llbre cJe las sepunuas que son en

la lglesia del Canvaaf de Sta. Cathar¡r¡a Verye, y Martyr de

Barcelana, dd Orde de Prcdicadors, fet la Any 1764 Cleñent
Vll, l'any r612, expediun decrei en qué nrañavar que quálsevo
perso¡a fos enterrada soia tera 'y no pogues donarsei ni¡gun

Cullo, niten r sepLrlchrc ali'; a excepc ó de es sepullures que la
lenien 50 ánys de c!te venemciÓ.

En re ació amb eis enteramenis a 'inier or de les esqlésies els

caustres, sego¡s José Luis Belrán, ',Su candc¡Ón de lugarcs

de üterram¡enta humano no parece haber despe¡1ado el ¡nte

És de las hambres del AnÜguo Régirnen cana un grave pra

blema sanitaia hasta traspasada ]a m¡tad del Setecienlas'
(BÉLÍF,{N rss6, p. rs2), perÓ a Tnas deLsegle rv lprncpisde xx,

es generá un movimeni, en general a tota Europa, en contra del

costur¡ d ent€rrar a les esglésies j llurs cem€ntiis, i per tant

enm I de a c utal IH$N,{NDE 1$3 p rrs). La conseqÜéncia d'a_

quest nrovime¡i, ta com assenyaa Hernández Y án, sera a

creació del pr mer cemenliri mun cipa del qua es té notícla, és

a di d aque I que es conslruí a Cartagena el 1 774 1a cons

truccló de cemenlris municpals es genera tA durani e segle

xx els anucs cenrent ris ecLesiástics r¡o t sovint acabarcn

esdeveni¡t p aces púb iques com e¡ e cas de Santa N4aria del

P o la stuada clavant de Santa Maria dellvlal

Al sege x segons N4anue Riu (1e42 p 27.2a, els cadávers ere.
¡entats per fam iars, o per clerques, que percebien una quanti

lat en melál.ljc per r€a ilzar aquest treba l, després embolcala_
ven el difunt amb draps de I , o bé e vestien amb un vestit

especia' pef sebol f els morts, axírestava exposat a á co¡_

templac ó cle s fami! ars anrics que, abans d'entemr o dei¡n ti

.d1',ró,,, E .pnl¿\eloré¡l t'o.oe, per d q Ó oog.ocri cri
bar es parenis que vvien rnés lluny.

Beferit a un contet de cap a seg e x¡n, fut de l lrorror a la des_

conrposic Ó de cos lerrena, Hulzinga ctat per savador
C aramunt (res6-37 p 209, descrlu é costum de ta lar e s cadá_

vers de es persones prnclpals i coure s, lins que la carn es

desprenia de s ossos. Després, e s ossos nets eren enterrals

solemnement en un cofle, me¡lre que Les entranyes la resta

eren sepuiars. AqJesta práctca lou mot u de severes pfoh bi

cior( pprpo' oe por"'ó. Bo ¡aov /'2Ó9.1100\. po'
¿q édo .oo, d pad I o ¿o osr n o-e1.. , hd ¿ d'¿, o' spo. ir

Lna dispensa papal per a aquest coslum nob iari que encara es
practcará a segle \"ú dc.

Pel que fa especÍlicame¡t a l'o¡de de Pred ca.¡ors, ca assenya

lar que es seves constitucions, redactades per Ramon de
Penyaiod, consagren un capitol per ta de saber com haven

cl'actuar eLs frares enfont de á mort Aixi, cle la festa de Sant

Denís, a quallé oc el 9 d'octubre ins a Aclvent, es clergues

hav en de Écitar un sam. els caoellans hav en de dir tres ms_

ses es aics 50 parenosires per 'anversar des qermáñs.

C¿o¿ g.'ra' "ri" o cc .d ¿i,' oe, 'dnverd'r d n qq-d
dilunt de Lur convent per a mesire de l'orde, pera prior de a

seva província per al def n dor del capítol genera perÓ també
per alvistador que r¡rora exerc ni la seva func ó iper a s ger

adls cle es¡d(ó'¿._Idcle,per b.rs'¿. a.dd.p'ovl, 
",

s'havia cle fer eL nrate x. per tots els q€rmans difunts de la pro

víncia L anivercar dels oarents (páre mare) es ceiebrava e ter_

cer clla després de la Purrcac Ó de llaria, és a d r eL 2 de iebrer,

els dels benelactors ies lanr iars e tercer dia després.le la

seva nativtai, és a dir, e I de seiembre (LrMnE 2cor. p r25126).

Aixd matex s'expressa, tot I que arnb aqun afegit, a les dife

rents redaccons posteriors de es constitLcions de l'orde de

Predicadors. Enire els alegils que trober¡r en la redaccló de

1358-1363. h lrobem que a 'anversar des germans s'afegeix

el dels fam liars reblts per agunes cartes als benefactors de

l'ordet a més be¡ef cien a gu¡s sunag s els eleciors cle mestre,

e soc¿rs de prior provincia que acompanya al capÍto genera

s'afege x a la r¡o,1en camÍ a moi{ duranl e ¡¡ate x capílol, el

procuraclo¡ de l'orde dava¡t de la Cúra ro.nana s mort exer
ci¡i e seu cárec.. LanlversarideLs famiiars és despLaqat al

old -eg .q I dó ld )o1l De s ro o o, lJbrÉ . i s" ¿feoe ,r¿

nova commemoraciÓ genelal, a des germans que descansen

dlns elcer¡emni, eldia segúent de l'octava cles apósio s Pere

Pau,ésadre 29 de ¡Jny (LEMruE 200r, p 126).

59



D'alira pan, ca te¡ir present que a pobació aica atnrenys a
'época r¡od€rna, sovint era nhur¡ada amb háb]ts d agun orde
relq ós. Un bon exempe d acuesta cicumstánc a a trobem en
estldi de José Luls Betrá¡ sobre a pestá a a Barcerona en

lemps dels Austra. Concretame¡i exempiticat e¡ apa(at
sobre a praci ca leslamentár a en temps d€ la pesta de I 589,
se ns d ! qle era muy irecue¡te que so ic lasen les refere x a s
t€stadorslque se h clera s! e¡uero con € lrábito de los dom¡
ncosode os iranc scanos IEIrRAN 1996 p 4bst. Aquesta prácti
ca tar.bé es rroba perfectame¡t documentada en elma¡uscrt
I967 de la* u de a Bib oteca de a Universtat de Barceto¡a
e qua poña per ritorSepu¿uras ,an etconvent de SanÍa
Ca¡al¡na, mL, de la üesent ciufat de BarcetaE Aquest manus
crl fa referénca a enterraments que eren conegLris e 1770 i

nrc a es referénc es a enterame¡ts rea tzats, des der 1 592.
tant a esglésa com al clauslre que lena a nord oest Per tani
per a l'estud arqueo Óg c a 'hofa d' nterpretar les sepu tures
esselsaixovars ca adverlr que tot queespugun denlicaf

" 
_d.' . 

'"'d o-
no sempre és i¡dicaiiu que realment es tract cl'un retigiós s
ens atenem a actuest costum.

També és nteressant e t)be La v¡da ¡ ta man atdetta del
Llob.egaf (segles x'r' xx)de Jaume Codina, en e qua centra un
capílo a drap de nrota a E¡ aquest escrt es paesa que en
es registres d óbts santboans de ilnals de seg e rrv e d¡ap cte
i o mota a la era ut itzat per cobrir enrbot car ets cact¿vers,

costum qLre la hem nd cat está documental almenys des de
seg e ¡ qle subsisti i ns entrat el seg e xv moment en c¡ué es
va inrposare rtus d'enleraresdfunlsamb ei se! mitorvestt.
cosa que s 9n ,cava segons Cod na a r de etapa m! trsecurar
.le pa,rperüacó, quan a ndlmentária ien genera la roba e¡a
el bé més preciós clesprés de a ment" 1co¡ na 2002. p 32).

Tampoc ca oblldar ta corn ho Écorda Manue Aranz texis
é. . c d'ó, .É..oró1t ó1 .o.é. oó¡ q "t. a ,¿.1a.,. ¿ q -

' a substitució des coves que suposem que eren cte canya o
vinret per rérelres de flsta és un procés que s nc a en e seg e
r"i lno es comp eta lns mot avanqal e segex¡iquesembta
mpulsat tanl per una acl tud imitat va de es classes poputars
.ó o"..ódóF.. .1¿ o.ó, ,o aós s..1
envers les qllesl ons h g én ques' (aRFAr2 2oor p. rr). Tanmatex
.laLrme Cod ¡a, en eslLd esmentat, elaborat b¿¡scamenl a
part r de les fonls docur¡enlals de sanr Bo de Lobregat,
obsetua qlre a partir de seg e r"i la caixa de morts la es va
genera tzani lcoDN 2oa2, p 271

Alqunes d'aqlesles dades e¡ reacó amb e tractamenr de
difLrnts abans del seu e¡terameni, s han pogur conslalar
arqLreo Óg cament Bás canrent s'han documenrat resies. en
aguns morts, de roba que per es seves caracterísriques
podrlen peñányer a una mo¡tá a o surlar is'han de¡lfcar com
lna roba de lafetá de cánenr (cárrabls sarval Aximateix. ta

ocailzació d !n gran nombre clagu tes cle cap, báscament a
es tombes anteriors alsegle ¡v, perr¡et aplntar a possib ilat
d'utillzacÓ d'aquestes per subiectar ta morra a.

fuaá-',, é é,,ó.rcd q
arqueolÓgica s'ha pogul constátar a ut irzació de taüts a hora
de sepultares difu¡ts. Es taüls docLrmentars es conservave¡
de'i"1 r"rl ¿ éLao-clÍ¿r. e1 'olesoelongnomés es docunrenta 'emprer¡ta o a acaltaaó ñ s¡tu de a

seva decoracó meta. ca. Oua¡t a ta seva cronooga s lré és
cert que en ocaltzem en aglns entefamenrs a¡1cs (en tu¡cró
de a rccLrperac ó de claus de rero) corcsponenls a entetra
me¡ts dalals entre es seoes ¡r nr. a proporció és r¡in rna és
a partÍ de segle wi básicament as seges xw irvn quan se'n
ge¡eraitza I ús. En aquesl moment, es ta¡ts docume¡lats per

a presé¡cia de iustes en descor¡poscó són més comptexos
estan decorats amb ci¡tes de passamanera de f s metát.tcs
dlbuixos geométrics fof¡ats per xinxetes de bronze. Docu
menlament, sabem que podie¡ estar folrats amb roba de t!xe.

ouant a la fusta lti tzada per a s taürs, 'aná is d'un d aquests
pe¡mel apunlar que es tracta d'Lrna co¡íiera possiblement de
a,a- ta.lÉ p.qa-. e. d.o q É o¡ .ó ó , ó

¡o permet af nar més,

El fet runerari al convent de Santa Cate na

Aquest at c e, com hem avanqat a a presenlac ó se centra en
e perÍocle que va del sege ¡ a xx dins d'un context urba i
prenent com a marc un co¡venl cle 'orde mendicant dels pares
pred cadors (dom n cs) Ca nolar que un faclor imporrani ct,un
espa com santa caleri¡a és la convvé¡cia d enremments
ra cs enterrame¡ts d'indi! dus que pertanyen a un orde re giós,

a co¡seqüent dfer¿¡cia entre es dues pob acons, fet det qua
par arern més endavant

Per rea tzar aquest estudi hem lreba at ets resutiats cte a nleF
vencó arqueológica, aixícom es d ferents fo¡ts docurnentals.
e¡tre les quars h ha, báscament, e ¿/,bre de iás seputtutas que
san en la tgtesla .lel Convüt de Sta. Cathaim Verge, y Matlyt
de Barcetana, del Atde de Pred¡cadors, fet 10 any 1 764 pet la
P Fr Miquet Aasch Sagtisit e tb'e de Sepúltúras en elcan-
vent de Santa Catalina, m, de ta present ciurat de Barcdana
on es ia referénc a a enterramenls que eren coneguts e 1 770,
aixi corn lambé e s estLd s real lzats pe canonqe Bamquer
0906 t915-19r 7)

Les diierents for¡res d'enterraments constatades en et r.arc de
a nteruenció arqueo dg ca es poden d v d r e¡ dos grans grups:

- Els ubcals d rectamenl en'1era ierma", dins una fossa sm-
p e, de les denom nades de banyera. amb conrendor de ca re

Els ubcats e¡ terra feÍ¡a a 'interor de tonrbes d,obra
referencades en la documentacó amb e co¡cepte de ,vas,,.

També ca ncoure en aquest grlp es diferents osseres asso
clades als dferents vasos, axicom a cripla documenrada

E s dos sslemes es tre¡ en fLrnc ó de direrents necessitats
coex stexen contempofánament, tot i que poder¡ constatar
com els enteraments en fossa smpe són moir abundants en
u¡ prmer rnonre¡t entre els seges x p, mott escassos en
es seges posterioB. Per contra, es tombes d'obra, la docu
mentacles a seg e xr, pero en zo¡es mot ocaitzades ctel con
.-1' é-b- pecdp. eoé.d ior o.uoÉ1.ioL.p p¿. o
ventlas cosa qlre com aquesta forma d'e¡terrament es ge¡e-
raltza I desaparex la práctca d'¡¡humar en fossa sii¡pte.

La Lrt lltzac ó .le lombes d obra pot respondÉ a dilere¡ts iac
tors. D'!n bandaa unaqüestóde/'s¡a¡us soca .le cadaun,
pe prestigi que rcpreseniava per a clflnt i a seva lami a ten r
una sepuiura d'obra en un lecinle sagrat com ara un convent.
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Aquest iet comportava la necessitat de de!mtar clarament quin

era l'espai que ll correspon a a cada tor¡ba, aquesta 
'lé 

imita

có era faciltada per ta construcc ó d'una tomba d obra la qua

a rnés te¡ a un carácter hered tari. És obvi, per tant l lnt€rés

que deva generar entre eLs dilerents grups famliars o gremias,

adqulsic ó d'una lomba cl'obra o vas, és a dl( a poss bil tat de

Doder dislinqr else! loc cl'enieframe¡t de cle la Ésla de grups

famiiars o gremias. Una atra qÜesiió és a dels membrcs de la

comunital cle frares,la que aquests disposaven d espas diie_

renc ats de la zona de necrÓpo is cle s aics, per laLd'entenar

I urs morts, e¡ cons€qÜénc a no e s cal a rer tombes d obra

per clfere¡ciar e loc cl'enterrament des seus mofts D allra

bánda. la construccÓ cl'aqlest t pus de to¡¡bes está r¡otivada

lambé per qÚestions cle sa ubrilal I h g ene cons derani que e

costum d'inhumar en recinte sagrat en lossa sinrple, Alnque

muchos fueron en ataLrdes de madera oiros mlertos eran

cubiertos sola.nente con una clébLcapa de lerra. o cuá por

,d , n . óoadp' o- dp aro 1o\ ior'' id< ,

cer¡re¡leros, daba ugar a fueftes oores fétidos aunqle se

continuaba paseando por los cementeros v acudiendo a rogar

a as gesas'lHÉFNañDu r$e p lrs).

cal no ob dar. a r¡és, que els entemments de fossa simple

tenen pef f.a Ltat sepuiar una persona. mentre que els vasos

lenen per iinalitat sepuLtar co!'ectius tanl detipls famliar com

grem als i que aquesls enterraments co!' ectiLrs, lot I que poden

arfibár a ser fets en un n-rat€ x moment norma ment es rea itzen

en e marc cle clifere¡ts generaclons. E! pas de a sepLtlra indi

viduaLa la sepuiura de tipus fam iar o de col'ectiu socia per

raons d'of ci o re! g oses iambé compoda un fet s€n fcatiu' ja

que la que s express pÚblicament a mpodancia i orgu cle

pert nenqa en aquesta famiia o en aquest col'ectiu.

Els treballs han permés recuperar a vo tanl de 200lombes
.ónsiruiides. o vasos iuneraris, I un centenar d enleframents en

Les necrópois de co¡vent i evollciÓ cronotipológica de les

La prinrera zona ocupada conr a necrÓpo is és L'espai exter or

de la caplalera de l'€sg ésa, que reberen els dom nlcs en eL

moment d arribar en eL so ar que aquiesiem lractant' En aquesi

nclrct només hidocumente,¡ tres fosses smpes que ca ciatar

én un conlexi oue va de 1223, momeni en qué arlben els pre_

dlcadors, i cap a 1243, moment en qué s'in cien es obres de la

nova església. N,'lolt possib er¡ent aquestes nhuma'lons coffes

ponen a cliierents frares precllcadofs, siienm presenl que ini
claLr¡renl els aics ¡o es poclie¡ enterar en es convenis de

A padÍ de 1243(Fig.1),ambmolude es obres cle a nova

església la necrbpolls es degué lrasladar a espa erlerior de a

nova capgalera de panta triabs¡da feproduint a sinrá'ió dé a

necrópo is en re acló amb eltemple. Aquest fel Undra lorqa

senui dlns de evollrció consructiva i lLrnc onal del coniunl

r¡ron¿stic ja que no ser a Óg c manlen r com a I oc d'entem_

ment -a mateix ¡rclret on es clesenvolupa una mporlant actvitat

construct va, com de ret suposa edificació d'una nova esg é

sia. La datac ó de s maieria s cerám cs recuperats i Les dades

documenials ens sluen e nronrent de funcionament d áqresl

.ego' é od dé na. 'opo.'c a r. p' r"'¿ n er

lai de segle xv. Aquesla zona, en aquests moments sérá dén

sament ocupada per ¡¡humacions primáres en fossa s r¡p e o

banyera, que es supeposen a a zo¡a més propera a lábsls

centra ise sltuen enlre els 4,90 nrsnm es 4,60 msnnr'' S'han

.lód rmentat f ns a un tola cle 30 inhumac ons e¡ pos ciÓ decÚ_

bt supÍamb es mans creuades a sobre de la ci¡tura o a peL

vis orlentades noltl oesysud est,' a més de 5, amb orientac Ó

nofd est/sud-oesi". cap d aquestes pesenta cap elemenl d al

xovar. En aLguns casos s',ha conservat alguna resta de roba

possblement perlanyent a !a r.onaLa. Aximatelx, s ha docu

nrenrat a presénca d'un ndivdu e¡terrat en taÚt cle fusla. u¡a
primera aprox nrac Ó ens permet apuntar que La práctica totaltat

só¡ indivdus adutts, i que possib ement aquest espai es reser_

v¿ a enterrament dels frares de a comun¡lat.

A part r cle r262, moment en qué els tres prlmers trañs de 'es

glésia ia es trcben co¡strüits, segons es fonls docume'lals

escrites. lambé s'obseña com es comenc€n a construir lom_

bes d'obra adossades a a cara exleror de la capQaera cle tol

e mur sucl-est de la nau, rns a arrbar a a faqana, on també

sé . .locurnenlen. Aouestes tombes estan construl¡es amb

carreuó de pelt rornrat (Fg 2 pl), se stuen de forma

para lela al mur de tancament de església, aprof tant aquest

com un deLs seus írnits. Presenten lnes m¡des a votant de s 2

rneres de arga.la ientre 60 80 cm d anrpada, unafondára
que no depassaria I 50 m (Fg 2 1). Tot que en cap d a

quesles s'han recuperat festes cle Ies nhumacio¡s, possble

ment caLrelaconar aqlests vasos amb es tombes de diferenls

famí es ar¡slocralques o de patrcis cle la ciulat, es quaLs

degueren pagar per clsposar d aquest espai particlláritTat en e

Dlns cl'aquest qrup, encara que es trobe¡ isoades, ianibé

s'han de s tuar clues iombes, per siiuaciÓ orentacÓ, tot no

trobar se aran de mLrr com e¡ els atres casos.

l¿a auradament, a fnajor a cl aquestes tombes eslaven amortit

zades oer esfuctures posler ors del convent en molies oca

sions no.nés s'ha¡ recuperal cle forma mo t fragmentár a'

EL pali del clálstre que podem situar e¡ un contexl de ii¡as

clel segle x es constturia nord oest de església com a zona

de n€cropolls, possib e¡¡ent destinat a encabi es dirunts de a

comunitat de preclcadors, quan a zona de l'absisja pata lrna

alla de¡stat d inhur¡ac ons

Aquests enteirar¡enb se s luen á la zona nrés propera a l'ang e

nord de claustre. S'han loca tzat fins a r0 inhumacions' que no

e,d r'ro e - oélor.¿o'oe ¿oo n o qL' ' ó s roÓ'oose ¡'

ocupen a mate xa zona cle forma reilerada cosa qle ev denc a

un c ar interés per tal de ser nhur¡ats en aquest espal. Tols

2 E taÜlde ñ 6f.at d e santa caler na iBar.e ona) Ju aCh..hla Mao2002

a3.12.0233 1l) Esoa aiouabavá

3 La cora de.f cuac ó de coñve¡l s est ma al votanl dé s 6 melf€s sobre el

4 Calanotar que alsud eí es trobava lava. que séqons adocumenta'o

§eneÉda¿ a Badé.na med Évalrel€rda én a.llesia zona. avaÉslrcbavaa

sud Per lant cá ndcar a vounlal dé re¿ lzar es entercmenls amb uña

5 Sé!úramenl, rraúrem d€dresl obseryacó ndcadaa
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eslan orientals nord-esvsud oest, nriranl cap a l'est, com es
de 'abss no presenten cap mena d'axovar

Curlosa¡¡enl se s luen a la zona del pai r¡rés propera a la sa a

captu ar gótica Lln altrefet nteressant és a possib Lilat de re a

cionar aquests entemmenis amb e costum de l'enterament

sub sr/aidlo, que més amunt hem esr¡ental, i que ens porta a

p antEar per a aquestes nhumac ons un context crono Óg c de

En re ació amb la presénc a de tombes d'obra en aquesl caus
ire s ha documentat un ú¡c exemple slual alcentre de a

gaera paral.ela al dorÍritof. Esiá constÚii ar¡b cárreuons de

42 \ 1A cn Fig. 2, p2) i attiba f ns a u¡a fondáia d'u¡s dos

metrcs. D ns des mater als recuperais, lna peaa ens podria

aprox mar a personatge enlerat en un primer moment, concre-

iament !n segel de bronze en lorma de mandorla, d'entre 1iná!s

de segen iprncpisdels€gexv prop etat de Joa¡ cle Llna
canonqe de caesaraugusta.

Posterorment en un context de segle rv_rv (Fig. 3), en aqlest
matex claustÉ, e subsd de les seves galeries iambé sefá des

iinai a seoultar diierents indivldus mo t possib ement de la

mateixá comun¡tat de pfedcaclors,la que en aquests momenfs

a necrbpol s dest nada ás aics sembLa situarse a tocar cle s

peus de l'ess és a, a L'exler or d aquesta. A xi s ocupe¡ cle

forma pun¡ral, nlc alr¡enl la galeria norcl orienta {para 'Leia al

clormitori) i a nord'occidenia! (paral'ela a la saa capitular). A la

prir¡era es ocaLilzen es enteramenis a a zona on se stuen es

portes que comlniquen l'esg ésa amb el cLausire i aqlest amb

eldornritor. Concrcia¡¡eni, a a zo¡a més propera a l'església

cs.lo.lmenien vuit enleraments amb or entaciÓ nord

oeslsud esi, paral'le s a la galeria. A la máteixa gaerla, perÓ a

la zona propera a la sala cap lu ar se n ocalilzen 4 més que

presenlen les mate xes caracterisi ques. La galerla on s lbica e!

capitol ha proporc onat tres enterraments amb or entaciÓ nord

F na.¡ent, a pari r de la seqona meitai delsegle xv, o la a

segle xv, un cop la s'ha mo¡umentalilzat 'església amb a

construcc ó cle diferents capeles a bancla i banda de la nau,

amb e conseqÜent desplaQament de la gaera sud orentaldeL

cLaLstre -és a d r la oue eslava a tocar de l'esg ésa, iei que

' on pora l¿ rpeo,'c¿rio o oqL' | 'l¿ .el e e< cor on(¿ ; ¿

enterrar també en aquesia galeria Aixi, en aquesla, es docu_

mente¡ fins a 21 enlerramentsi á la qaleria paral'lela al clormltofi

se n docume¡ten 2r a a galerla paral'ela a la saa capiiular 6,

a a galerla para!.lela a caner Fre xLrrcs una únlca fossa ELs

enierrarnenis senrpre se siiuen en posició transversal a !a gale_

ra. Alxí, els de Les galeries para'eles a la naLr i alcapílo miren

cap a l'esgésa I el§ cle les atres dues cap a l'esi.

óe q." t¿.s .d,o \o. rnDoTór'¿
a paidr d'aquests moments, en aqlest espai, es d sfibueixen
a ló. dé es q-é ¡p gaere\ ¡ c od'd' q¿ a ¡. 'e' T'e .-,es ^o
presentavasos). En aquesi moment es conslrueixen set vasos

de carácter indivdua! iqualre grupsi dos de lres tombes (Fig. 2,

92 i 94) i dos de dues tombes (Fg 2, gl) La construcció d a
quests vasos posslbement lhem de relac onar amb eli€t que

actuest claustre cle xa de ser lespa on s'enteraven els r¡orts
de a comlrnliai de pred cadors, per ta cle destnarse a enle

Com és ben sabut des de primer moment es classes ben€s

tants cle la cillat expressen La seva voluntat de ser enterrats al

nou convent aporten grans dexes tesiame¡táres per a la

construcc ó de capel es o .l'altres ed fcacions Cal assenva ar
que una de Les asp racions cle s nob es primer més tard de s

menestrals era la possessiÓ d'una sepultura paricuar en algun

de s mo¡est rs, convenls temp es pároqLria s. E! fet de ten r

vas propi ta co¡¡ ho assenyaLa lvlanu€ Arranz 'era un element

diierenciaclor que aiorgava respectabilltat, fela impressió de

riqlresa i assegurava a pervvé¡cia delcognom més en á de
'ex siénc a d'aquells que 'havien ostentat Una lauda sepulcral

en e pav rnent d un claustre o cl'una església constitLrih un
.é.ordd'o; pé. d . ¿o ÉL) d- oJ'ec
mostrava el nom aribaven aixi a una lercera vicla, a v da de a

fama". Peró com el maleix altor assenyaLa, a ráó per a qual

hom s enterrava €n !n determinat oc no es limitava alfei d'ha_

ver fet un donatiu generós, sinó que sovint h havla uns clars

vlncles amb aquest lloc ies gáudla de a confanga I afecte d a_

quels que el regien pe iet cl haver ostentat algun cárec, conr

ara e d'obrer, d'haver constrút o reparat cápeles o atrcs
depencléncles, de ser posseildor cle cera i oblecles de culte i

haver lréba at retalrles. cad rals o re xes (AEFANZ 200r , p 1 0)

Ca no obidar que aqueLs que posselén vasos ercn senrpre

peGo¡atges benesiants, posséido§ d'un lmportant palr mon

immobilar i reserves monetár es o lácilm€nt convertib es en

d nel§ cor¡ptantsr és a d r nob es i rnembres de l"arslocracla
grenrial . No obsiant aixÓ, tampoc ca no oblldaf que en época

moclefna tant es corpofacions professlonals conr es congrega'

c ons de carácter re igiÓs assistencia sov ni posseiren seputu_

les col.lectives d ns els convents i parrdques.

Anrb referéncia alcaustre de Sa¡ta Cateri¡ra, que es ocalllzava

a nord oest de lesglésia, escriva e canonge Barraquer e

1906. en comentar un escit de P IArimón que Plv Ar;ró¿
apoyándose en la fecha de algunas epitafros de las tu¡nbas de

sL pavinen¡o y en ¡a de algunas sárcafagas, crce qLÉ estaba

ya canclu¡da su fábtica á pr¡nc¡Ws del stgla xv: ap¡ntÓn equya

cada, ya que en esfe tianpa no hab¡a aÚn apareclda el adarna

y esbeltez del ojtvalflanigerc, Ú onduknte, gusfa que por todos

lados btillaba en este claustra" (BautuuÉF 19oolr, p. 24) Sibée
canonqe Barraquer tenia raó en no assignar una cronoLoga de

sege xw a c austre golc que arribafns aldarrer moment del

convent de santa calerlna, la que aquest va sef reformat en els

darrers moments del gbtic, com a conseqü¿nc a de l'edfcació

de es capeles latems de l'església, obseruacÓ de Pi Arir.Ón

no de xa de ser proLr intercssant en allb que afecia no tant la

cronologia del c áustfe com la d'alguns vasos que hl havia. No

crc em pas, tol que no es pot descartar, que calgul que /os

ep¡taf¡os, can data. de época anteiaa pudieron set alh trasta

da.los según casfurnbte entances rc¡nante de t asladat á las

c/aust¡os ,uevos /ás /osas y sarcóEgos artrguos conr prelén

Cayetano Barraquer, per tal d'exp icar la crono og a de s epital¡s

d'agunes tombes, ja qle de fet en aquesl mateix indret al

segle xv, ta! com ho ha evidenciat la intervenc ó arqueolbgica,

ex st a un clausire que co nc dia amb el tfagat de tres de es
quaire galeres que áribaren fns al darer moment. De fet, lá

.óñs]rLr. ó .le vasos. ial com hem dit. també a lenlm test mo-

nada alsegle xv, o fins itoi abans.

La consirucc ó de a capaalera po isonal possib ement en u¡
conlexl cle m tlan seg e xñ, amo(12á a zona de necrdpo s
assoc ada a ]a capQa era triabsidaL, fet que degué compodar
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que a ¡ecrÓpols de a cof¡unital a parl r.l'aquest mome¡i, es
I m tés a es ga er es de claustre del nord est de L esqlésla La
conslruccló de la linia de capeles gólques delcarer
Colom nes e mná les tombes conslruldes erleriors, aclossacles
a la nau, fei qLre degué prop ciár a creac ó d'un c austre de
carácter excltrslvamenl funerarias peus.le lesglésia, datat per
documeniació enlre 1320 i 1370. I destinat a les clferenls famí
lies aristocrátiques o deLs patricls de la ciutat

Iambé ca assenyalar que la des del prmer monrent de a co¡s
irucció de la lin¡a de cape es oótques es planie a la necess tat
cl'un canv de espaid enterrarnent. Aixi, podem veure qle e
mur cle tancamenl d'aquestes está p an fcal per poder s tuar
les tombes entre conlraforls, Eossbemenlamb a deade
substiluÍ es tombes amofilzades. La cara exterior del m$ i els
co¡trafoirs eslan acabats amb carrelons, al conrar que a
cará nterna acabada de forma més barroera A xí rnale x. el

mur que linrita aquestes tombes exterorment també está cons
trull cle forma unitária AqLest conlunt está fo¡mat p€r !n iotal
de r0 tombes (Fg. 2, p3).

Dins de a mateixa concepc ó s'ha¡r de s tuar dles ton]bes sitla
des entre e tercer el quart contraforl de 'absis po gona una
enlre ei prinrer el segon, i dos conjunts (un de dos i un alre de
quate) detombes stuats a locar de'absis (Fg. 2, 91 g3).

Respecte a a zona ubicada as peus de l'esgrésia (craustre rora)

s'han recupeÉt dues gaeres deiin des per vuit tombes, que
podria correspondre a a base d una possilr e ga er a poflcada
del m iacla per la fa9ana de 'església, on enlre e s seus contra
forts també es documenie¡ dues tombes. Aquestes galeries

estaren ocupades per tombes construirdes aguns enterc
r.ents en iossa, tol i que m nortars, dels quals trobem un
exempea a zona del¡rat

La gaera norcl occ denlal eslaria de mtada per lns murs
construlis en aquest moment, defin ra un espa sir¡ lar a un
o¿'o , bir¿.q dlgL'-.
agun e¡iefarnenl en fossa amb orientacó sucj oest/nord est.6

Pe que ra a l'lnterior d€ 'esgésla es comencen a oca tzar
agunes iombes, a partir des seg es xN n, fi¡s a !n tola d on
ze, repartdes enfe a nau i les dues ín es de cape es, pero
encara represe¡ien un nombre insgnilicant Éspecte a les ubi
cades a 'exteroL Aquestes iombes s han de re acionar també
añrb enteraments aics.

A. .ea".. 
^ 

r-9 4- qoe,a ap.c,t.doó,dpa. o
det_ e t-"d I " - ér -ó r¿ ,q1 ó de fo,sc .r pte o ó. .óp o
d'exemp es moll plntuals sitlats a a nau, bás cament.

D altra bancla, es conl nlen ut lilzanl els vasos construiis, ¡ a
parexen pocs cle nova cfeació. A 'esgésa se'n documenlen

o1d. !.¿ 6',rÉpeló o- Tp ola or¿
es de 'Evangel Les noves tombes prese¡ten unes caracteísti
ques d ferents de les anterlors, bascament són més fondes i

construiides amb carre'ró, encará que comenQa a a tema.se
amb pedres reaproflades o sir¡pleme.t esca rades loseteso
maons cerám cs (Fs 2, p4).

Al clalslre es conslrueixen un tota de felze lombes de les
qlals les c nc útmes formen u¡ conlunt. Curosament es conti

¡ua manten nl nterés de siluatsse a les gaeres para.le es a a
nau ia capitol, on es concentre¡ la májor a de Les tombes.

E¡ire iinals de sege xu incis de xa es doclrmenta un gran
ca¡v en e mÓn funerar fru t de dverses reformes en e conlunt
del convent. B¿sicament. hem de stuar a construccó d lna
nova ína de capeles adossades a es gdliques delcostat de
l'Epistola {carcr Colomines), que molivaran la reiorma de la
fagana de església i a clesaparic ó de clauslre lorá.

La construccó de a nova ¡Ínla cle cape es i a capela cle

Santíssim Sacrament (adossada a a capga era po igo¡a) provo
cará ar.ortlzacó de iotes es tor¡rbes adossades a la cara
exteror de es capeles gótiqles ide ábss polgo¡al.

AxÍmateix a reforma mot va !n interés per modernitzar La zona
ocupada pel claustÉ forá, que passa a ser un porlic amb un
pail on s Lrb quen noves dependéncies reLaconades amb a
porler a, i perden el carácter funerari, tot que és possilr e que

a guna tomba continués fu¡cionant f ns a n c s del seg e ñ .

Axído¡cs a larg de sege ¡1r, pero principament alsegle xv r

(Fig. 5), es reformes coinporlen una gran conce¡lracó de tor.-
bes de nova creació a l'lnteror de església báscamenta a
zona centra de a ¡au entre la qJarla I la cinquena capela on
la nrajora de les tombes s a.lossen unes a es altres (Fg 2 2 I

p5) En aquest seclor trobem 28 de es 43 loca tzades a a nau
del lemp e. Aquesta concentració s'ha de re ac onar amb a
capela cle la Verge del Roser el cute cle la qua és molt iniens
e¡ aqlesl moment nrés di¡s de ámbt de a comuntai ciom
n ca. No hem d'obidar que e convent era a seu de a conrraria

A es cape es de l'Epistoa es construexen sistombes noves,
pero a majoria de es noves construccons se stuaven a es
capeles baroques, en ru¡có basicament de a construcció de

esglesiola de Sanl Bairnon de Penyaforl que ocupava es pr-
m€res tÉs capelles got qles i es tres pr meres baroques.
N4a auradar¡ent aquesies no se siluaven d ñs l'amb t de l'exca-
vació la que es trobave¡ fora delm!¡ de iaqara dermercat,
només se n'han recloerat tresr.

A es capeles de Evanoei se n co¡struexen c nc de noves
qF arbee,.o1 aqÉ'¿ ld r qLAld

Al c austre només es const¡ue xen res tombes noves i se n
retorr¡a !na. Totes quaire se siluen a a canlonada nord del
clausre, a a zona de tránsit enire aquesl ielcaustre constrult
al segle {v . La resta de Ies rombes cle c austre ia estáven

D'altra banda Francesc Camprubicomenta que e convent.le
Sa¡la Cateri¡a iou tancat dlrant 'epdémade 1651 axidis-
posa davant de a portera !n reixat que seguia part de es habi
tac ons del convent amb la f na tal d'imped r 'accés cles de
L'exter or a s pares que anaven continuamenl a sew r a a c ulat.

6 PóslÉrómeñr es va excavar la pla§a de Santa Cator ra esvarecúpÉrarla

DanielAcube¡8, (2004)memóra 6n lase d6 €da.ció
7 S han do.umenral ¿iOunes lonbes a .ar€r Coromnes 'any 2003 en ta

inlefle.có dir¡llda per Dané a.ub érÉ
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En aquests nroments e convenl fo! convertt en.norbera per

a s relg osos de a cor¡unitat que poguessn er¡rma alt r En

aquesta s'obriuna poña que comun cava amb una zona de
hon qLre, pr¿viament beneli, señÍconr a camp sant as frares

mofls dura¡l|'ep dé¡nia lBErfB\ rss6 p.443 444) Possibemeni,
ca relaconar aquest camp sant amb les 5 nhumacons ocalli
zades a a per ongac ó de avlnglrda Francesc Cambó, es
qLras es irobaven coberles de caLQ ar¡b eeinents d'ndumen
1ár a rel g osa assoc ats com ara resles de rosar " En re ac ó
amb excavació realllzada als anys 80 del seg e * a av nglda
Fra¡cesc Cambó, no lenm constánc a cle la presénciad aquest

La preocupacó crexent de a sooeiat ja al seg e xv , en lelac ó
amb es qiiest ons de sa ubritat I higlene, cond c onaran la con'
cepció cle es ¡ovestombes que ara, construldes e¡ maQone

r¡a, presenten una major iondária (entre 2 5 3 m). Aixi nratex,
norma ment, estan revestides de moirer de ca a, pav mentades
en loseta cerámlca {Fig. 2, pO). Aquesla preocupació rnoiivara
iambé aparició de es osseres associades a clferenls vasos
(F g 6), que en e cas dels de nova creacó es concebran amb
l'ossera en e matex prolecle de construcc ó (Fg 6,2,3 4),

en e cas de vasos preexistents se'ls afegÍan en e marc de la
rcnovac ó delvas (Fis.6,1 5). Ca! ind car lambé qle ár¡rb 'ex-

cavac ó arqueoóg ca s'han pogut constatar d ferents so uc ons
perta cl'alegFh iossera, també s'ha pogut constátar corn
algu¡s vasos són modlfcats per ia de te¡r una malor iondária
(Fg 6 5)i ahora agun d'aqlests vasos am seran revestits,
quan origi¡alnrent no ho eren

Com a exemp e d aquest canv de fondára podem cltar e cas
de l'ofcia fLrsier Josep Loberes, mort el 1793, el qLral d sposá
que el seu cadáver fos entemt a a parróqu a de P tecoma
nant a dils mos marmessors me fess an donar dolse pams de
fo¡do a ma sepultura" IAFMNZ 200r p rr). Aquesta fondára,
ie..l present que e pam a Barceona té un vaor de 0,194375
meires 6LSNA Ftr! MaFouLr 1996, p. r$1, representaria uns 2,33

També en aquest moment es documenta un ¡ou tpus cons'
tructu de tomba el qua és de malor format, amb una coberta
de volta de p ec de ibre (Fig. 2, 3 4), de es quas conseryem
c nc exemp es. Aquestes lombes són báscament de grans
cln'rens ons i podren pertányer a col.ecuus de carácter profes

Pero a gran olrra funerária d aqlest mome¡i és a cripta cles
frares (Fig. 7), siiuada als peus cle a grada del presbiieri, data
da de 1793 Aquesia c pta mot probablement va substituir e
vas dels religiosos que esme¡ia a clocumeniació escrta a mit

lan seg e xv . Es Lrna estructlJra rectangu ar amb vo ta de plec

de ibre I accés mitlansanl unes escales centrals. Consta cle

dues bateres cle rO nÍnxo s d sposats en rleres de quatre pe
seLr costal llarg. E nínxol I 7 eslá s tuai a la paret oposada a

'escala, alierra conserva La data de conslrLrcció 1793' A
sobre cl'aquesi es va recuperar un relleu golc d'unaV€rge amb
el Nen clues iigures d'oranis as costals, reaprofilat d algun
monlment f uneraf anterior.

fincldels€gle xx (Fg. 8), marca elnna delconvenl itot ique
es vasos es continuen lti tzant és esfa¡y de trobarne de
¡ous Ca assenyaar que la creacó des prmers cemenlrs

munic pals comportare¡ tot u¡ seguil de canv s en relac ó amb
a d stribució lopográfca dels e¡teraments, a¡¡b e conseqüent
desp agamenl cle s cementrs ecLes ási¡cs, ubicats as ce¡ires
utuans cle les clferenls vles i ciutats, cap a 'e¡1eror d'aquests
cenlres urbans, on s emplaqaran els cement rls mLrnicpals Un

oesp aqd, ó. 
" 

pa'o. q-e e1 ".d"'d. 'o-.
proclu rá f ns ben entrat el seg e u

Fnament. a Desámorltzac ó des Bé¡s Ec esáslcs de
Menclzaba i el posterior enderoc.le convenl posaran f a
conlunt nronást c I a a argá fadic Ó funeraria del seu rec nre.

Com a fel siqnicau!, és nteressa¡l apunlar L'edlcte de
lAlunlarnenl de Barceona que avisa de l'enderccament icom-
mina es persones amb fam ars enlerats a convent a lraslladar
es seves despules abans de l'enclerocament d€ convent
AqLrest racior va condiconar la conseruac ó de es estes /h si¡ú
de a g¡an maloria de es tombes que van peruüe fns alfna
Aixi, aqlestes s'han trobai mot sovi.t, en e curs cle 'excava
ció, buicles penes cle ru¡a D'allra banda, un atre factor que
ha cond cionat excavació és a sisiemát¡ca rccerca d'elements
va uosos que es va rea ilzar a seglexx qlevacompoirare
reme¡at d algu¡es tombes báscament es s¡luades a caustre
iorá, encara que també vá alectar les interiors.

- Conservació de es Ésies ósses i aixovars

Lés e,re ós,e, documenLade- ds dferems oso,sóne, d,
ses, si es comparem amb la gran qlranl ial de tombes clocu
menlades, nonÉs u¡a mitla dotzena de vasos permeten fer
nos una dea de com eslafen ocupades.

El grau de conservació d aquestes rcsies vara en iunció cle

lipus de iomba, s luac ó i crcnologia
D una banda, es ocaltzen algunes lombes antlgues de
cafreuons amb esqueels mot ben consetuats En aquesis
casos es documenta una ul ització successiva cle a lomba.
Són tombes comuntáres, famiia¡s, on s'han recuperat restes
d'indivclus adulls infant s. Magrat que en agunes d aquestes
es constala la prcséncia de caus, a tend¿ncia generalno nd-
ca la ut ització de taúts ipodenr veure com els indivdus infan

i"l dÉ ld _o. b". Fn .. ú .' "s
s ha conslatal la preséncia de clos moments d fercnts Lrn més
antc caraclerilzat per la disposic ó d'uns indivdus tras aclats

d sposats orclenadameni per t pus d'ossos , un més modern,
de success ves inhurnacions primáres.

Darrabánda. res l0ñbes añbacabars nrer ofs fev6t ls de ñoder de

calq pavmenrdeceÉmié generaménr més modemes, pfesenten unes

reslés ¿ssiés dÉr cLeñlñeñl coñsetuad es Eñ mo Gs ocas oñs es ossos

lrañ désáp.feoLl, pero aque* láclors hañ pemés la coñ5etuaciÓ de €s

empfÉmlesdaguñsla¡rs

D'altra bancla s lré no podem parar d'axovar, en e senlit
esir cte de la para! a, si és cert qle e s conjunr de malerals
rp\ rpe é . d é_ .o1 be. dp or \ó1t dó qérté .É q no é, .

pemet apuñtar lna série de dades que pensem que poden ser

lnteressanls, magrat que com ja hem comental anler ornrenl
es tombes no es lrobaven ntacles en el monrenl de a nter
vencó arqueolóoica. Ca tenr prese¡l que aquesles dades no

a Aqu€sla nleNenc!ó va ser dirgda per Anna Eo'nas a aqua vo€m arlrá,

aque§a nrorñació 1mmo,€ e, /ase de Édá.dó)
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pretenen ser un estudiexhausti! já aquesl añice ¡o té aqlesla
1¿ ¿t TonIátór lFT..ogLt orvé1É-r..Á.--ró J-¿ o.i11ór¿

Es elemenis recuperais es poden dvdir en: eemenls d ús per

sonal, elemenls de carácter re giós i€emenls dversos

Enire aquests clarers siluem aguns e emenls que podren con
lenn un sent t smbó c, com podren ser e s daus cl'os loca t
zats en algunes tombes de c austre forá. F ns a moment pre

sent no coneixem para les d aquest fet, encara que podria ser
poss ble la dentif cac ó de s daus cor¡ a eleme¡t relac onat
amb !a pass ó cle Crst.

Un allre fel interessant és a documenlació d agunes monedes
amb una agu a de cap clavada. Aquest fel es podr a Élac onar
amb a trad ció de s tuar monedes a es tombes, que segons
Garca Cami¡o (2002) podra ser la recuperació d r'¡r rtua pagá
que es va fecuperaf a pañif .le rir ijan seg e xn, perdu¡á lins a
xv i que s lra de reacionar amb 'aparlcó de purgatori. Amb
aquest ritualels fam Liars posaven les monedes com a simbo
de preu pagal a 'església per inierced r per la salvac ó de s

En re ació amb els e emenls de cute ellg ós, s'han documen
tat, d'una banda, ceus meda es les pir¡eres letes de bron-
ze, p ata, i es segones cle bronze or, ded cades a una gran

varietat de sanis idiferents advocacions de la Verge. D'!naaltra
ba¡da, s'han recuperal rosarls fabricals en d ferents mater als

com ara bronze, pasta vitr a, alzabeta, fusta, I llavols de /¿crl?á
c¡lstl. Finamenl, cal esmenlar també a presénc a d !n ex-voi
de plar declcai a Sania Llúcia.

Ja per acaba( s'ha €cuperal 
'rn 

imporranl co¡lunt d eements
.l'ind'rmenlárai d una banda, reac onats amb elveslt, com
podrien ser sive les cle rcba o cle calqat, a xí com botons de
d ferents tpooges. lcl'atra banda, de luxe o cl'ornameniacó
com podaen ser arracades anels, polseres, elc

Conclusions

Di"rl le, Le,.L' es a.d evd., p. erle''en er'- eros.d . a
ple de tpus banyera són malorltár s a labsis, a pat, ia es
gaLeies del claustÉ del norcl-oest de església on poss ble-
ment s enteraven els difercnts rirenrbres cle la comun lat de
predicadors. Només hi ha un vas en una de os qaleries d'a
quest clauslÉ que poss blement lrer¡ de s tuar e seu rrromenl
.le construccó, a principls del segle xv. Axo era aixi perqué a s

frares no e s calla indivduaitzar un espai perqué la disposaven
d'una necropolis ben d ferenciacla d on s'enteraven es lalcs.

Es allres vasos assenya ats en aquest c austre s'han de siiuar a
ii¡als cle seg e xv, o ja al seg e xv, i és poss ble que la seva
presénc a s'hagi d associar a iet que aquest clauslre de xés de
tunconar conr a necrdpois de a comunltat passés a fomar
pari d'un nou espa per constru r vasos per als la cs.

En aquests mateixos seg es es vasos sepulcras es documenten
maiortariame¡t a l'exteror, a votant iarEn des murs de 'esgé
sia, aixÍconr alclaustÉ fora, a tocar des peus de tempe, on es
ent€rÉr¡€nts en lsssa s mde só¡ excepcionals. Aquests vasos

creier¡ que s'ha¡ de relacionar anrb les tonrbes dels a cs. Cal

rér présérr o l. elf. que Éc 2r e. o¿r .é. p¿gu- \1pq e,

enterrades a espa conventua clevia portar lá necssitat mplícita

d'individLrallzar aquest espai, imés s es voia fer hereditar Per
tant, ca a de mitar 'espa prop de cada grup famil ar. Les iom-
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bes constrlides que es loca lzen adossades, i a vo tant del tem
ple apmltant espaient€ contrafotts deven construir-se enlre
É,'262.ron-.-nq-e,ast¿.e eo1 dr p, -ré< p |rp.
trams de l'esg es a el 1 320 moment en qué e liares predica-
dors reberen el darrer teneny ámb a f¡a iat d ubicar e cemenl r

als peus de iemple. A part r d'aquesl any, els vasos es construi
re¡'r a les galeres que fomaren elcausne dels peus de 'esglé,
s a, e qual segons la documeniaclÓ ja s hauria rea rzal el 1 370.
Ca pensar que els primers vasos construlis a linlerior cle 'esglé,
s a deuen dalar, també, del seg e x . Tanmatex, cal assenyalar
que a inlervenc ó arqueo óg ca ha ev denc at que só¡ molt pocs
els vasos construits, €n aquesls moments, a linteror deltemp e,

a clferé¡ca d a o que succeirá a les següe¡ts ce¡túres

A partir de seg e xa els enterraments en fossa s mple són
excepconas¡ es concenlren báscanrenl a 'interor deltemple
I al claustre, situació que es mant ndrá fns as darers moments
de convent, lol qle a malor part clels enteraments a caustre
la es troben amortilzats e 1764, momenl en qué es redacta el

darrcr libre de sepulturcs delconvent.

Pe que fa a es caracterisl ques fsiques dels vasos ca assen
ya ar qle e s vasos medievals sÓn fets de careuons de peiii
lormat, ide poca fondár a en reac ó amb e s des clarers
nroments. Cap d'aquesis disposa d'ossera, i es seves parets
no es troben revestides. Elterra d aquests vasos consiste x en
e nr I or deLs casos en Lrna f na cap de morte.

Poste¡orment els vasos guanyen en foncláriá s utlit2a un
carcuó de malor format is abandona, progressivament, ús del
careuó, en favor cl'uns murs de maQonera Alseg e wn, la pre

oclpació per es qÜesi ons higi¿n ques i de sá ubr tat porlará a
revesl r ar¡b moirer cle ca I les parets a pav mentar amb rEoles
e tera de es tombes a construir tombes de malor iondára,

en d fer€nts casos, amb osseres. Aquest mome¡i concdex en
a modfcació d'aglns anics vasos encáE en funconarnent,
e s qlals es fan més fo¡dos es reveste xen de moi(er, o se s
alegeix ossera, segons els casos.

Fi¡alnrenl icoresponenis as darrers momenis cle convent ca
assenyá ar també 'ex slénc a de grans vasos amb coberta de
rajo s o tot\os mo t poss b emenl cle f na s deL segle \"úú, com a
cripla que es fé! el 1793 als peus del presbiteri, a a quaL,

segons e llbre d 0bts.le relgosos delconvent, només s'h
entera rc gosos vncuals a l'orde de pEdlcadors.

Amb aquest trebal, ce¡ral en l'estudid un exemp e concret
com és e conve¡t de Santa Caterina. des Pre.lcadors de
B¿ '-lo'" h. ' .ogLl pe.e Lar ld ód ¿l dé ó' rL'óré. ér

época medieval moderna, re acionani les troballes arctueo óg
ques I les fonts doclmentas, amb ra vountat d'aportar dades
arq'reo dglques a futuE rebal s de sÍntes , tot que som cons

¿. aoe,o soé,¿ rplró.
pas di¡s de cornplex mÓn de a mo( a a ntervencó afqueolo-
gca que ens ocupa r
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