
 
El barri de la catedral de Barcelona aglutina, des d’època romana, algunes de les construccions més im-
portants vinculades al poder civil i religiós. La imatge que tenim actualment d’aquesta zona prové de 
les intervencions realitzades durant els segles XIX i XX, que ‘crearen’ el barri gòtic. Sense deixar de banda 
aquestes transformacions, durant el nostre recorregut ens centrarem en la seva evolució durant l’època 
medieval, descobrint les característiques arquitectòniques de les construccions religioses i civils de l’època i 
quines intervencions urbanístiques es realitzen en els segles gòtics. Edificis com la catedral, la Casa de la 
Vila o Santa Maria del Pi formaran part d’una ruta on descobrirem que res no és el que sembla. 

el barri gòtic: la ciutat medieval oculta 

1. Av. Catedral. La porta Nova, entrada a l’antic recinte emmurallat romà que durant l’Edat Mitjana 
restarà en poder de la jerarquia eclesiàstica, és envoltada per edificis religiosos com la catedral, el palau 
del Bisbe, la casa de l’Ardiaca o la Pia Almoina, edificis de tipologies diferents dels quals descobrirem la 
seva història. 
2. Plaça del Rei. És el centre del poder reial durant l’època medieval, ja que hi trobem el Palau Reial 
Major amb la seva capella. L’espai que veiem actualment és definit a principis de segle XX amb el tras-
llat de la Casa Padellàs (actual Museu d’Història de la Ciutat) en aquesta plaça. 
3. Plaça Sant Jaume. Espai on antigament hi havia situada l’església de Sant Jaume, es considera el 
nucli del poder civil. D’una banda, l’incipient govern municipal hi ubicarà el Saló de Cent a finals del se-
gle XIV, nucli de l’actual Ajuntament, mentre la Diputació del General comença a adquirir a principis de 
segle XV algunes cases a la zona, que acabaran esdevenint el Palau de la Generalitat. 
4. Santa Maria del Pi. Es troba fora de l’antic recinte emmurallat romà, tot i que es documenta la 
seva existència des del segle X. L’edifici actual és obra de principis del segle XIV, essent un dels més repre-
sentatius del gòtic català.  

Punt de trobada: Pl. Nova (davant del Col·legi d’Arquitectes). idioma: català 
Data: dissabte 24 de novembre 
Hora: 11 h. 
Preus: Atrápalo 11 euros; persones jubilades 8 euros; socis i socis d’Emblecat i acompanyant 5 euros;  
menors de 14 anys acompanyats dels pares: gratuït  
Organitza: Emblecat. Associació Catalana d’Estudis d’Emblemàtica. Art i Societat 

Més informació i inscripcions: itineraris@emblecat.com -- www.emblecat.com 

a càrrec de:  Ricard Sentís 

rutes culturals urbanes 


