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La Catedral es va començar a construir per les capelles de l’absis el 1298, de 
manera que la porta de Sant Iu ha de ser de la primera dècada de segle XIV. 
És la més antiga de la Catedral de Barcelona, construïda en marbre i pedra de 
Montjuïc.

Dues làpides quadrades amb el mateix text, ornamentades amb orles d’heures, 
constaten la data exacta de l’inici de les obres.

✙ IN ⋮ NOIE ⋮ DNI ⋮  NRI ⋮ JHE ⋮ XPI ⋮ AD ⋮ HONORE ✙
SCE ⋮ TRINITATIS ⋮ PATRIS ⋮ ET  ⋮  FILII  ⋮ ET ⋮ SPS ⋮  SCT ⋮  AC ⋮  BE
ATE  ⋮  VlRGINIS  ⋮  MARIE  ⋮  ET ⋮ SCE ⋮  CRUCIS  ⋮  SCE QUE ⋮
EULALIA ⋮ VIRGINIS  ⋮  E T  ⋮  MARTIRIS ⋮  XPI ⋮  AC ⋮
CIVIS  ⋮  BARCHN ⋮  CUJUS ⋮  SCM ⋮ CORPUS  ⋮ IN  ⋮  ISTA  ⋮
REQUIESCIT ⋮ SEDE  ⋮ OPUS  ⋮ ISTIUS ⋮  ECCE  ⋮  FUIT  ⋮ IN  ⋮
CEPTUM  ⋮  KL ⋮  MADII ⋮ ANNO  ⋮ DOMINI ⋮  M ⋮  CC ⋮ XC ⋮  VIII  ⋮ RE
GNATE ⋮ ILLUSTRISSIMO  ⋮ DNO  ⋮ JACOBO  ⋮ RE
GE ⋮ ARAGONU  ⋮ VALENTIAE ⋮ SARDINIE  ⋮  CORSICE
✙ COMITEQUE  ⋮  BARCHINON                              ✙

TRADUCCIÓ

« En nom de nostre Senyor Jesucrist, en honor de la Santa Trinitat, Pare, Fill i  
Esperit Sant, i de la Beata Mare de Déu, i de la Santa Creu, i de Santa Eulàlia ver-
ge i màrtir de Crist i ciutadana de Barcelona, el sant cos reposa en aquesta seu; es 
va començar l’obra d’aquesta església a les calendes de maig de l’any del Senyor de 
1298; en el regnat de l’il•lustríssim Rei En Jaume (II) (nota onomàstica: Jacobo 
= Jacme = Jaume) Rei d’Aragó, de València, de Sardenya, de Còrsega i Comte de 
Barcelona.»

Làpides de la porta
de Sant Iu de la catedral
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Les portes tenen un gran 
simbolisme en l’art medieval. 
Podem llegir en els evangelis 
una frase plena de significat: “Jo 
sóc la porta”, on Jesús explica 
que si entres per aquesta 
porta, que és Ell, el seu símbol, 
obtindràs la salvació eterna.
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A la part alta de la façana de la plaça de Sant Iu, antic accés principal de la 
catedral, hi ha una antiga porta, avui inutilitzada.

El rei Martí I l’Humà va ordenar a la primera dècada de 1400 construir un pont 
de pedra per unir el Palau Reial Major amb la tribunal reial, acabada d’instal·lar 
sobre de la capella dels Sants Inocents, i així poder assistir a les cerimònies 
religioses directament des de les seves estances. En les obres va participar l’ar-
quitecte barceloní Arnau Bargués, reclamat pel rei expressament per a l’ocasió 
així com un decorador d’origen musulmà, reflectint el gust de la monarquia per 
l’art mudèjar.

La tribuna estava ricament decorada amb un enteixinat de fusta i el terra 
pavimentat amb rajoles valencianes amb l’escut reial.

Després d’estar el pont inutilitzat 
diverses dècades perquè la porta 

d’accés estava tapiada, el 1823 
es va decidir enderrocar-lo 

per temes de seguretat 
i clausurar la tribuna 
reial, coneguda com la 
del Rei Martí.

EL PoNT de la catedral02
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Entre la catedral i el Palau Reial Major existeix una construcció renaixentista de 
mitjan el segle XVI, al Palau del Lloctinent, construïda per l’arquitecte Antoni 
Carbonell sota l’ordre del rei Carles I com a residència del representant real 
a Catalunya, el virrei, encara que a prou feines va arribar a complir aquesta 
funció contestant per mitjà d’una carta oficial que era massa petit, fred i humit 
per a les seves necessitats, subtil excusa del representant del rei que no va voler 
residir sota els símbols de la Generalitat.

Després de la desaparició de la 
comunitat jueva al segle XIV amb 
l’assassinat, reconversió o expulsió 
dels seus membres, els reis Catòlics 
van autoritzar l’ús de les seves pedres, 
amb o sense inscripció, com a 
material de construcció. Així podem 
trobar carreus, invertits o no, amb 
inscripcions hebrees procedents del 
Castell Nou al Call o de la necròpoli 
jueva de Montjuïc (segons quina font 
es consulti) en els murs de Palau, tant a 
la plaça del Rei com a la de Sant Iu. En 
alguna d’aquestes inscripcions podem 
llegir les paraules Yosef, lament o dol.

Les pedres hebrees03
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Un putto (putti en plural) és la representació artística d’un ésser celestial que 
pren la forma d’un nen, alat o no, molt de moda com a element simbòlic 
ornamental, en les pintures i escultures del Renaixement i del Barroc. Utilitzats 
des de l’antiga Roma, són coneguts com angelots o amorets (cupidos).

Una interpretació rocambolesca actual, poc creïble per a l’estudi de la Història 
de l’Art, explica que el rei Carles I va manar esculpir unes figures infantils en 
accions poc decoroses i col·locar-les a la façana de Palau del Lloctinent del 
carrer dels Comtes, per escandalitzar els canonges que accedien a la catedral, 
just davant, a causa de les males relacions que tenia amb el bisbe de la ciutat, 
Jaume Cassador. Segons aquesta tradició, sens dubte de gran atracció i alegria 
pels turistes, el putto estaria practicant sexe oral a un monstre quan creiem 
que apareix tocant un instrument musical: la trompa, sent representat bufant 
amb les seves gruixudetes galtes, mentre sembla espantar un basilisc (animal 
fantàstic, meitat gall, meitat rèptil, de signe maligne, de vegades relacionat en 
l’art amb els putti). En la mateixa idea, es va creure que l’altre putto va practicar 

ELS PUTTI JUGANERS04
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sodomia amb una manxa. Recordem que els artistes van mostrar als putti 
com nens juganers i entremaliats, fins i tot en el tema escatològic. La manxa 
és el símbol de la vida, per la seva acció de bufada, que relaciona els putti 
amb l’impuls vital i dionisíac que els va caracteritzar des del classicisme. La 
manxa també és l’instrument de suplici, per la seva acció avivadora de foc i, 
segons llegendes hagiogràfiques europees, el diable la pot emprar per apagar 
les ànimes. És important constatar que Barcelona va ser una ciutat relacionada 
amb el poder gremial i mercantil, així mateix amb la producció de les fargues 
catalanes.

Els animals monstruosos van funcionar com al·legories del mal, símbol de pecat 
i de la mort, i tan sols un nen podria enfrontar-s’hi. Per la seva innocent puresa, 
va ser considerat proper a Déu, fins i tot com a representació de l’ànima. Els 
evangelis exposen que “qui no rebi el Regne de Déu com un nen, no hi entrarà 
pas”, i també: “El lactant es divertirà a la cova de l’àspid (representació del mal), 
i l’infant introduirà la seva mà a la gruta del basilisc”.
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Els vítores eren una tradició molt arrelada a les universitats espanyoles. Algunes 
fonts daten els primers vítores al segle XIV. S’utilitzaven per celebrar l’obtenció 
de l’títol de doctor. Quan un estudiant obtenia el tan merescut títol després 
d’anys d’estudi, es comprometia a pagar un dinar als seus amics i professors a 
més d’un espectacle taurí per obtenir la sang de l’infortunat animal amb la qual 
es dibuixaria el vítor, afegint-pigments minerals o vegetals per fixar i assegurar 
la durabilitat de la pintura. 

Els més coneguts són els de Salamanca que avui dia se segueixen pintant però, 
a més de per al seu significat original, per fer al·lusions a personatges destacats 
relacionats amb la famosa Universitat.

Anys més tard i després de la Guerra Civil, el General Franco utilitzaria el 
símbol dels vítores per utilitzar-lo en la seva Desfilada de la Victòria, perdent 
així el seu significat estudiantil.

ELS vítores de barcelona05

Consisteix en 
un anagrama 
amb les lletres 

V, I, C, T, O i R 
juntament amb el 
nom de l’estudiant 

llorejat.

Palau del
Lloctinent

Palau del
Lloctinent

Carrer del 
Carme, 47

Santa Maria 
del Mar

Placeta
d’en Marcús

Placeta
d’en Marcús

Carrer d’Hèrcules, 3
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la pietat de plàstic06
En una de les portes d’entrada al claustre gòtic de la catedral, al carrer de la 
Pietat, es troba el timpà amb un relleu que representa el tema iconogràfic de 
la Pietat. En aquesta obra apareixen molts elements simbòlics de la Passió de 
Crist a la muntanya Gòlgota, com són l’aspa formada per les vares de flagell 
en oposició al palmell de la resurrecció, els daus dels soldats romans que van 
apostar les seves robes a peu de la creu, la canya amb l’esponja de vinagre que 
porta l’àngel de l’esquerra per mullar els llavis de Jesús durant el calvari de 
la creu instants abans d’expirar, la llança i les claus que subjecta l’altre àngel, 
Jerusalem (ciutat celestial de Regne de Déu, testimoni últim de la seva vida 
terrenal, símbol de la seva mort i resurrecció), la columna on va ser lligat Jesús 
per ser assotat, els lliris (flor simbòlica de la virginitat de Maria), el mantell de 
la mare de Déu que fa costat al seu fill mort, i finalment a la cantonada, la figura 
del comitent agenollada, en actitud piadosa a menor escala, representant a el 
donant, el canonge Vila.

Timpà original al museu catedralici.

A la fi dels anys 80, uns lladres 
van intentar robar la Pietat i 
van ser descoberts in fraganti 
per la Guàrdia Urbana, 
alertada per un sacerdot; 
segons l’historiador Josep 
M. Vilarrubia i Estrany va 
ser un equip dirigit per Erik 
El Belga. A causa d’aquest 
desgraciat incident, el relleu 
de fusta original va ser 
substituït per una rèplica 
plàstica.
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L’autor de la delicada talla va ser el mestre alemany Michael Lochner, un 
dels grans tallistes que va enriquir el gòtic català amb aportacions de l’estil 
internacional. El grup escultòric va ser realitzat als últims anys del segle XV, per 
encàrrec del canonge Berenguer Vila. Actualment, el relleu original es troba al 
museu de la Catedral.
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la cana destra barcelonesa07
En el conjunt catedralici trobem la capella tardorrománica de Santa Llúcia 
(acabada l’any 1268 i que va formar part de Palau Episcopal) on podem 
observar, en la seva cantonada amb el carrer del Bisbe, una petita columna 
adossada; segons la tradició, es tracta de la cana destra barcelonina, una mesura 
de longitud utilitzada en la construcció per a mesurar les terres a Catalunya 
durant tota l’Edat Mitjana. Depenent de la població i l’època, el valor de la cana 
podia variar. 

Els historiadors han considerat que la cana destra equivalia a 12 pams, 
aproximadament 2,80 metres, a diferència de la cana simple que eren 8 pams, 
poc més de 1,55 metres.
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El gran folklorista Joan Amades va explicar que durant l’Edat Mitjana aquest 
lloc va ser utilitzat com a mercat i, per ajudar al funcionari encarregat dels 
pesos i de les mesures per tal d’evitar els possibles fraus, el Consell de Cent, com 
a organisme regulador de la ciutat, ordenaria tallar en l’arquitectura de l’edifici 
la mesura oficial de la cana per permetre al comprador i venedor prendre-la 
com a referència de qualsevol objecte que allí es comercialitzés.

Agustí Duran i Sanpere, historiador, arxiver, arqueòleg i fundador de l’Arxiu 
Històric i de l’Institut d’Història de Barcelona, va interpretar que l’ús atribuït a 
aquest element tindria el seu origen a partir d’una confusió originada al segle 
XVII en relació amb les inscripcions exteriors de la catedral, al vincular, per 
la seva proximitat, les canes amb el pou. Per tant, no representaria més que 
un element decoratiu, ja que un altre igual el trobem en l’altra cantonada de la 
façana, versió reafirmada pel fet que la suposada mesura no tindria els dotze 
pams que mesuraria la cana destra.

La talla de la banda 
esquerra, la gran 
desconeguda.

Altres versions diuen que la 
columna podria assenyalar 
el nivell de la capa freàtica 
abans de la construcció de la 
capella de Santa Llúcia
.
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Mesures i pous a la catedral08

A les parets exteriors de la catedral i a tan sols uns pams del terra podem veure 
dues inscripcions gravades en la pedra. Una és al carrer de Santa Llúcia i l’altre 
al carrer dels Comtes.

Les dues fan referència a pous subterranis en els quals es podia trobar aigua en 
cas d’incendi. Un resa “A 2 CANAS EL POV” indicant la distància que hi havia 
al pou mentre l’altre només diu “LO POV”.

Desconeixem la data exacta en què esvan gravar però sí que creiem que va ser 
al segle XVIII (segle XVII segons altres fonts) com a molt tard, per tres pistes 
que ens permeten delimitar-les en el temps: l’article LO es va utilitzar en català 
fins ben començat al segle XIX, el fet que no va ser fins 1849 que a Espanya es 
va adoptar el metre com a referència oficial de longitud però sobretot perquè 
l’U i la V s’utilitzaven indistintament, ja que es consideraven dues versions 
d’una mateixa lletra fins que va arribar la primera reforma ortogràfica el 1726 
donant-li l’ús actual.
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La façana mutilada09

Si ens situem al carrer Ciutat per observar l’antiga façana gòtica tardana de 
l’Ajuntament, ens adonarem que el guardapols de la porta està doblegat. 
Efectivament, aquesta era l’entrada principal de l’edifici que va seguir l’estil 
típic de les façanes del gòtic civil català, sòlid i d’aparent senzillesa, de línies 
horitzontals: porta simbòlica solar de mig punt, irradiant amb les seves grans 
dovelles i les petites finestres a la zona inferior. La primera façana va ser 
completada l’any 1550, com testifica la curiosa làpida en llatí. 

L’escultura principal de 
la porta representa una 
imatge de l’arcàngel Sant 
Rafael sobre una mènsula, 
mostrant una cartel·la 
amb el seu nom Raphael 

Angelus; els arcàngels són els únics àngels que posseeixen nom. Considerats 
éssers extraterrenals, defensen el Cel, al mateix temps que executen les ordres 
de Déu, actuant com els seus combatents i missatgers. Rafael se’ns mostra 
abillat amb una rica túnica de plecs, enarborant una llança o una espasa (ara 
perduda) juntament amb les seves grans ales desplegades. A la peanya, sota 
els seus peus, apareixen dues aus, símbols espirituals per ser enllaços entre cel 
i terra, estirant les orelles d’un cap monstruós, ja que els arcàngels ofereixen 
la seva protecció als Consellers davant els perills. Sota l’arcàngel, es troben els 
escuts municipals; el central alineat amb ell, mostra les armes de la Corona 
d’Aragó del Casal de Barcelona.
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Durant el transcórrer dels segles, va patir dues fases de reformes importants 
que van alterar alguns dels seus elements. En 1830, durant la construcció de 
la nova façana a la plaça de Sant Jaume, va perdre de forma definitiva un dels 
seus tres grans finestrals. L’arquitecte municipal va decidir la demolició de 
la façana del carrer Ciutat ja que aleshores el gòtic no gaudia de molta fama, 
en vistes al nou ordre neoclàssic, més equilibrat i adaptat a les necessitats del 
poder municipal del moment. Els acadèmics de Barcelona van protestar pel 
“daltabaix arquitectònic” i, entre tots ells, va destacar com a capital defensor 
de l’Antiguitat l’historiador Pròsper de Bofarull, qui va aconseguir que no 
enderroquessin la façana antiga tot i que part de l’arcada de la portalada gòtica 
ja s’havia truncat, una solució que va minimitzar altres menys conservadores.

Durant la rehabilitació de 1928, entre altres reformes, va ser suprimida la reixa 
de ferro d’estil gòtic isabelí, va quedar pavimentada la plaça i es va reconstruir 
el llarg banc, conegut pels experts com el pedrís i tan socorregut avui pels 
turistes per descansar després de llargues caminades, utilitzat pels Consellers 
per facilitar la muntura de les seves cavalcadures,

El 1928, durant la festa de la patrona de Barcelona, Santa Eulàlia, la façana es 
va donar per finalitzada quan les autoritats van obrir la porta que havia estat 
tancada durant més d’un segle
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“l’estudiant” de la fOnt10

La placeta de Sant Felip Neri, avui dia un espai singular molt visitat pel turisme, 
va patir l’any 1938 un dels bombardejos més cruels de la història de Barcelona, 
executat per l’Aviazione Legionaria Italiana, aliada del bàndol nacional, on van 
perdre la vida 42 civils, entre ells 30 nens refugiats a l’església del segle XVIII 
que dóna nom a la plaça.

Durant una de les reformes urbanístiques, es va construir al centre de la plaça 
una font de forma octogonal creada el 1962 per l’arquitecte Joaquim Ros de 
Ramis. Aquesta font tenia originalment sobre la seva columna una estàtua 
de Sant Sever, obra de Josep Miret, que va ser robada als pocs mesos. Es va 
substituir per una petita escultura de bronze anomenada L’estudiant, sostreta 
uns quinze anys després i que mai va ser restablerta pel que actualment la font 
se’ns presenta incompleta.
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La enigmàtica creu de terme11

Davant de l’església de Santa Anna, a la placeta de Ramon Amadeu, trobem 
una creu de terme. Aquestes creus servien antigament per marcar els límits dels 
municipis però aquesta zona no va ser límit de res ja que es trobava dins de les 
muralles, per tant no podia ser de Barcelona.

Aquesta creu de terme es va traslladar durant la Guerra Civil des del poble 
d’Almatret (Lleida) fins a Sant Cugat de Vallès on es va guardar al monestir 
per evitar que fos malmesa. Quan va arribar la pau, es va decidir col•locar-la al 
davant de l’església de Santa Anna fins que, el 2005, va ser retornada al seu lloc 
d’origen. Així que la que veiem avui no és més que una còpia fidedigna.

Però on es troba realment l’autèntica creu de terme de Barcelona? Ni més ni 
menys que a la teulada de la catedral.
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La casa més antiga12

En ple Call jueu de Barcelona, al carrer de Sant Domènec del Call número 6 
trobarem la casa més antiga de Barcelona. Habitada ja en el segle XIV, va passar 
per tota mena de vicissituds, fins i tot la seva utilització com bordell durant la 
postguerra.

Durant diverses intervencions de restauració es va recuperar el pati central 
interior, tan característic en les construccions medievals, així com estucs i 
grafits de l’època. També s’ha descobert que l’edifici original s’estenia per les 
cases veïnes arribant fins a la cantonada del carrer Sant Honorat on se sap de 
l’existència d’una torre.

Crida l’atenció la inclinació de les parets, conseqüència del gran terratrèmol 
de 1428 de grau 6,5 en l’escala de Richter, amb l’epicentre molt a prop de 
Camprodón (Ripollés) sent el més intens dels que hi ha hagut a Catalunya.
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El Castell Nou jueu13

A l’entrada del Call es trobava el Castell Nou, al sud-oest, una de les fortaleses 
medievals de la ciutat juntament amb el Castell Vell al nord-est -al costat de 
l’actual plaça de l’Àngel-, el Castell del Bisbe a al nord-est, a la plaça Nova, 
i el Castell de Regomir a sud-est, construïts sobre cadascuna de les portes 
d’accés de les muralles arran de la invasió d’Almanzor l’any 985.. Aquesta 
torre popularment se la coneixia com Presó de Santa Eulàlia mentre que els 
historiadors i erudits la anomenaven Torre de Cató per creure que la va ordenar 
edificar Marc Ponç Cató, polític i militar romà, quan va estar a la ciutat.

Restes de la 
muralla i 
l’antic Arc de 
Sant Ramon.

Finestra gòtica, 
únic vestigi original 

del Castell.
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Apareix documentada per primera vegada l’any 1021 i, per estar en el Call, va 
ser el lloc on es van refugiar centenars de jueus durant la revolta antisemita 
de 1391, patint danys considerables. Es va utilitzar com a presó durant l’època 
dels Comtes de Barcelona i quedà extraordinàriament deteriorada fins arribar 
a al punt que en 1553 es va desplomar un tros de la torre sepultant tres cases i 
acabant amb la vida de sis persones. La resta de la torre es va enfonsar el 1847.

Unes restes de la fortalesa i de la muralla romana arrenquen de la paret d’aquest 
edifici de segle XV on, de les dues finestres gòtiques de l’última planta, només 
una és l’original.
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Columnes amb 1.900 anys 
d’història

14

Segons investigacions recents de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, les 
columnes de l’entrada del Palau de la Generalitat a la plaça de Sant Jaume 
corresponen a l’època romana, datades al segle II d.C. Les columnes de sis metres 
d’altura i vint tones de pes, juntament amb altres, van ser traslladades des de 
les pedreres de Troia, a Turquia, fins a l’antiga Tàrraco (actual Tarragona) per 
ser ubicades al temple dedicat a l’emperador August, formant part del recinte 
de l’Acròpolis.

El temple del Divo Augusto va patir el reaprofitament dels materials, aplicats 
a les noves construccions cristianes, tal com van documentar els arqueòlegs, 
durant les excavacions realitzades en el subsòl de la Catedral de Tarragona, on 
van aparèixer les restes dels fonaments del temple romà, sent aquest recinte pagà 
dessacralitzat al segle V d.C. En temps del Romànic, la catedral va reutilitzar les 
restes del temple romà, respectant simbòlicament l’anterior espai visigot. Amb 
el transcórrer dels segles, els elements arquitectònics van acabar incorporats a 
altres construccions, sacres o civils. Així va ser com en aquell hivern de l’any 
1598, es van carregar els vaixells amb destinació a Barcelona, per ordre de 
l’arquitecte encarregat de construir el Palau de la Generalitat, Pere Blai.

Façana del 
Palau a la 
plaça de
Sant Jaume
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La làpida del Comte Guifré II15

El monestir de Sant Pau de Camp conserva un valuós tresor històric, potser el 
document més important de l’Alta Edat Mitjana a Barcelona: la làpida sepulcral 
del Comte Guifré II. Es tracta d’un bloc de pedra de 83x57 cm de sauló (un 
tipus de roca extreta de la muntanya de Montjuïc).

El 1596, durant la construcció d’un sistema de clavegueram al carrer Sant Pau, 
es van trobar unes restes humanes i entre elles, afortunadament, van descobrir 
la làpida sepulcral del comte.

La làpida va estar 
oblidada al pati del 
darrere de l’església 
durant moltíssims 
anys.

L’any 1815, uns catedràtics la van col·locar a la capella de Sant Galdric fins que 
en 1830 es van adonar que tenia una inscripció romana i la van encastar en una 
finestra del mur, col·locada entre el creuer de l’església i la capella de Sant Crist, 
de manera que la cara amb la inscripció del comte mirava cap a l’església i el 
costat de la inscripció romana s’orientava a la capella.

Més endavant, quan la capella de Sant Crist es va enderrocar, la làpida es va 
traslladar a la sala capitular on es troba en l’actualitat. És llavors quan es va 
decidir tallar-la per exposar les inscripcions de les dues cares a el públic.
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La inscripció resa:

A ✙ Ω SUB AC TRIBU(NA…QUIES)/CIT CORPUS CONDA(M) 
(WIFRE)/DI COMITI, FILIUS WIFREDI SIMILI MODO CONDAM 
COMITI BO/NE MEMORIE. DIMITTAT EI D(OMI)N(U)S AMEN. 
QUI OBIIT VI K(A)L MADII SUB/ERA DCCCCLII, ANNI D(OMI)
NI DCCCCXIIII/(ANNO) XIIII REG(NANTE) KARULO REGE POST 
ODONI ✙

TRADUCCIÓ

Sota aquesta tribuna reposa el cos de Guifré, comte, fill de Guifré, també comte, de 
feliç memòria. Que el Senyor el perdoni, Amén. Va morir el dia 6 de les calendes de 
maig de l’era 952, l’any de el Senyor 914 ... l’any 14 de l’regnat de Carles, rei després 
d’Odón

La inscripció romana diu que Maximiamo dedica el monument al seu patró 
Medanio Climente,  Libert de Climente Sever August, en el lloc del decret dels 
centurions.

Fill del mític Guifré el Pilós, el comte Guifré II va arribar al tron casat amb 
Garsenda i foren pares d’una única filla, Riquilda.  Va ser contemporani de 
Carles III el Simple. Va morir el 26 d’abril de 911 i va ser enterrat al Monestir 
de Sant Pau del Camp de Barcelona, que també havia fundat.
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Un amfibi al claustre16

Al claustre del monestir romànic de Sant Pau del Camp al Raval, al cor de 
Barcelona, trobem una misteriosa granota -o gripau- esculpida en pedra, 
atrapada entre les bases de les columnes dobles d’un dels arcs de la galeria que 
dóna a l’ pati exterior.

Les granotes són símbols dels pensaments perduts, idees que dispersen les 
ments, lligats a les preocupacions mundanes que no tenen lloc en la vida 
monàstica, i que s’han d’evitar perquè són pensaments materials. També és 
símbol de la resurrecció, tal com va exposar el filòsof simbolista Guénon.

No obstant això, el gripau, un ésser nocturn, posseeix una cara infernal, és un 
animal més lleig i banyut. La seva mirada posaria els pèls de punta en aquelles 
persones medievals ja que creien que tenia la capacitat d’absorbir la llum dels 
astres. Era la mascota de les bruixes, elles els batejaven, vestien amb vellut negre 
i col•locaven unes campanetes en les seves potes per fer-los ballar. Animal de 
bruixeria i màgia per excel•lència, recolzat a l’esquena esquerra de la bruixa era 
la personificació del mateix diable.

Un element típic de la iconografia medieval, va representar a la luxúria, com 
una dona nua i desgastada, de pits caiguts i ventre flàccid pel pecat infernal. 
La dona porta els cabells llargs, indici de la sensualitat eròtica; mostra un gran 
gripau nodrint-se del seu si com el fill del pecat i vesteix una faldilla de serps, 
rèptils que acompanyen el dimoni, conferint patiment. En un dels capitells del 
claustre apareix aquesta representació figurativa, inspirada en el mite grec de 
Phryne (gripau en grec).

EA l’antic Egipte el gripau va ser venerat com l’atribut dels morts, simbolisme 
recollit pels hebreus en l’episodi de les set plagues d’Egipte.
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Hi ha una tradició barcelonina documentada pel folklorista Joan Amades, que 
relaciona a Sant Oleguer amb les granotes. Bisbe de Barcelona que per miracle 
va emmudir a aquests amfibis dels estanys del Portal Nou per poder celebrar els 
oficis, mentre que els batracis de Raval i de Montjuïc raucaven sorollosament 
per no rebre la influència de el Sant.

La granota o gripau 
aïllada i atrapada 
seria un advertiment 
moral als religiosos 
del monestir, tot i que 
difícilment podem 
precisar a quin dels dos 
animals correspon.
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Làpida sepulcral de Witiza17

La làpida de marbre blanc amb inscripcions en llatí es va trobar al subsòl de 
la basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor l’any 1736 a la base de la capella del 
Roser (actualment sota l’advocació de Sant Frederic). Més tard i proper a aquest 
descobriment, es va trobar “una sepultura de piedra con una losa muy grande y 
dentro un cuerpo humano que, al abrirse, se convirtió en polvo”, segons llegim 
en les cròniques de l’època.

La seva importància radica que és una de les poquíssimes mostres d’epigrafia 
funerària de Barchinona, la ciutat medieval, ja que no eren gens freqüents en 
l’Alta Edat Mitjana.

Tot apunta els experts que es tractaria de l’intent de deixar la memòria de 
Witiza per part d’un grup aristocràtic important a la ciutat, per a destacar-la 
per sobre de la resta de la societat. Per tant, ens trobem davant d’una pràctica 
funerària de prestigi.

La làpida que trobem a l’església dels Sants Just i Pastor és una reproducció 
fidedigna de la inscripció ja que l’original es conserva al Museu d’Història de la 
Ciutat de Barcelona.

TRANSCRIPCIÓ

+ HIC REQUIESCIT / VVITIZA, FILIUS TEO / DEREDI, DIMITATT EI  / 
DEVS, AMEN. ERA DCCCC / XXXVIII AB INCARNATIO / NE D(OMINI)NI 
ANNI DCCCXC / ANNO II REGNANTE KAR / ULO REGE, DIE XIII K(A)
L(EN)D(A)S AP / RELIS SIC OBIIT.
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TRADUCCIÓ

Aquí descansa Witiza, fill de Teoderedo, i que el Senyor li perdoni! Va morir el dia 
13 de les calendes d’abril de l’any 938 de l’era, any 890 de l’Encarnació de el Senyor, 
any segon del regnat del rei Carles. 
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Una casualitat de font18

A la plaça de Sant Just, antic cementiri parroquial de l’església de Sant Just i 
Pastor, trobem una antiga font de pedra que va fundar Fivaller en 1367 (s.XIV).

Joan Fivaller va ser un conseller de Barcelona. Conegut, entre altres coses, 
perquè va posar a ratlla el rei Ferran I d’Antequera(1) quan, en arribar a Barcelona 
el 1416, aquest volia saltar-se els privilegis de la ciutat al no pagar els impostos.

Popularment s’explica que, en una de les seves caceres a Collserola, Fivaller 
va trobar per casualitat una deu d’aigua i va manar canalitzar-per proveir a la 
ciutat, necessitada d’aigua fresca.

La font, construïda amb pedra de Montjuïc, està adossada a un immoble que va 
pertànyer a la família Fivaller i actualment presenta un aspecte força diferent 
a l’original, ja que va patir una profunda remodelació al 1831, aprofitant la 
supressió dels cementiris parroquials dins de les muralles de la ciutat.

Originalment, l’aigua brollava de les boques dels tres mascarons, actualment 
substituïts per dues aixetes.
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A la part superior frontal, entre l’escut 
de Catalunya i el de Barcelona, trobem 
una imatge en pedra de Sant Just amb el 
palmell i el llibre.

En els dos laterals veiem la representació 
d’un falcó amb una perdiu entre les seves 
urpes, recordant l’afició de Fivaller per 
la falconeria, tan utilitzada per a la caça 
durant l’Edat Mitjana. La petita porta de 
fusta a la part alta de la paret permetia la 
neteja del dipòsit d’aigua.

La balustrada superior, afegida el 1884, és 
de fang cuit d’estil romàntic auster.

(1) ) Va ser declarat rei per un pacte entre els regnes d’Aragó, València i el principat de Catalunya, 
conegut com el Compromís de Casp (1412), al morir el rei Martí I l’Humà sense descendència.



42
GABINET DE CURIOSITATS

l’esgrafiat més antic 19

A la plaça de l’Pi, just davant de l’entrada principal de la Basílica de Santa Maria 
del Pi, podem observar un edifici amb uns magnífics esgrafiats datats a l’any 
1781 que corresponen als Tenders Revenedors, gremi creat en 1447 (s. XV) 
que es dedicaven a la venda de productes alimentaris i que es van instal·lar en 
aquest edifici al 1685 (s.XVII) després de passar per altres seus.

Observem també una estàtua moderna dins d’una fornícula (l’original va 
desaparèixer durant la Guerra Civil) de l’arcàngel Sant Miquel, patró del gremi.

Aquests esgrafiats barrocs (tècnica decorativa que consisteix a fer incisions 
sobre la part superficial de la paret deixant al descobert la capa inferior d’un 
altre color) fets amb sorra de platja són, doncs, els més antics de Barcelona.
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Timpà del Judici Final 
de Santa Maria deLMar 

20

Al timpà sobre la porta de la façana principal apareixen representats els temes 
amb els motius més importants de l’art cristià de la seva època. Per efectuar 
aquesta important tasca, encomanada als tallistes i pintors medievals, es va 
realitzar una combinació d’escultura i pintura al fresc.

L’escultura ens mostra als personatges principals. Al centre i de major grandària, 
per destacar la seva rellevància, apareix la figura del Maiestas Domini (Crist en 
Majestat) mostrant les ferides del martiri. Els dos personatges agenollats són la 
Mare de Déu a la seva esquerra i Sant Joan Evangelista a la
seva dreta.

D’altra banda, i després de l’última restauració i neteja exhaustiva, 
van aparèixer unes pintures datades al segle XVI que representen 
la missa de Sant Gregori(1) amb la separació dels escollits (purs 
d’esperit les ànimes s’eleven a el cel) i els rèprobes (condemnats 
que són expulsats i llançats al infern) i el Judici Final amb la 
porta de l’infern representat a les gargamelles obertes del 
Leviatan (aquí apareixen tancades i el monstre expectant, com 
esperant a veure qui cau) que devora als condemnats i els llança 
a les profunditats infernals

(1)  Diu la llegenda que Sant Gregori el Gran, personatge de l’s.VII d.C, celebrava 
una missa a l’església de la Santa Creu de Jerusalem, situada a Roma, quan 
un dels assistents va dubtar de la presència de Crist en l’hòstia consagrada. 
En aquest mateix moment Crist va aparèixer a l’altar de el temple mostrant 
els estigmes dels que brollava la seva sang.
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La rosassa de la mort21

Potser alguns no ho sàpiguen, però la rosassa de Santa Maria del Mar no és la 
primera.

El matí de el 2 de febrer de 1428 un gran terratrèmol va sacsejar Catalunya. El 
sisme, amb epicentre a prop de Queralbs, als Pirineus, va ser de tal intensitat 
(algunes fonts diuen que correspondria a 6,5 graus en l’actual escala de Richter) 
que fins i tot es va notar a Barcelona.

Amb motiu de la celebració de la festa de Nostra Senyora de la Candelària, la 
parròquia de Santa Maria del Mar era plena de gent assistint a la benedicció dels 
ciris i les espelmes. El moviment sísmic va provocar l’ensorrament de la rosassa 
sobre els feligresos, morint 25 persones entre homes, dones i nens. També es 
va lamentar alguna mort més per aixafament i ofec a causa de l’estampida de la 
multitud espantada.

Van haver de passar 31 anys fins a la reposició de la nova rosassa però aquesta 
vegada d’estil flamíger, construït pels mestres d’obra Pere Joan i Andreu Escuder, 
i del vidrier francès Antoine de Lonhy.
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Bernat Llull, primer ardiaca 
de santa María del Mar

22

L’any 1009 i gràcies a diverses donacions, Aeci(1), bisbe de Barcelona entre 995 
i 1010, va fundar la capellania major a la Canonja de la Catedral. Aquesta es 
va convertir en l’Ardiaconat de la Mar el 1324 gràcies a les peticions que va fer 
Bernat Llull, doctor en lleis, canonge i vicari general del bisbat de Barcelona, al 
seu superior el bisbe Ponç de Gualba, convertint-se així en el primer ardiaca(2) 
de Santa Maria del Mar.

El dia 25 de març de 1329, festa de Santa Mari, Bernat Llull posava la primera 
pedra de la basílica als fonaments. Aquesta tenia l’escut de la parròquia esculpit 
i policromat en or amb quatre pals de gules. En el seu interior es van col·locar 
alguns testimonis històrics.

La capella de Corpus Christi(3) de la basílica de Santa Maria del Mar es va 
construir amb la finalitat d’ubicar la sepultura de Bernat Llull, mort en 1348, 
amb la seva mare Berenguera. Va ser descoberta durant la seva restauració el 
1864 per Elies Rogent. El sepulcre està sustentat per dos lleons sedents, símbol 
de la força i verb de Crist, guardià en la resurrecció de les altes jerarquies, 
reis i fins i tot bisbes. A la part superior trobem dos escuts d’armes dels Llull, 
anteriorment coberts de plata. El sarcòfag va patir danys considerables durant 
el saqueig i destrucció de la basílica el 1936.

El seu epitafi diu:

✙ HIC ⋮ JACET ⋮ HONORABILIS ⋮ VIR ⋮ DOMINUS 
⋮ BERNARDUS ⋮ DE ⋮ LULLI ⋮ DECRETORUM 
⋮ DOCTOR ⋮ ARCHIDIACONUS ⋮ DE ⋮ MARI 
⋮ IN ⋮ ECCLESIA ⋮ BARCHIN ⋮ ET ⋮ DOMINA ⋮ 
BERENGARIA ⋮ LULLA ⋮ EIUS ⋮ MATER ⋮ ET ⋮ DICTUS 
⋮ EN. ARCHIDIACONUS ⋮ IPSI ⋮ ISTIUS ⋮ OPERAE ⋮ 
PRIMUM ⋮ LAPIDEM ⋮ POSUIT ⋮ TE ⋮ OBIIT ⋮ X ⋮ CAL 
⋮ JULII ⋮ ANNO ⋮ DOMINI ⋮ MCCCXLVIII ⋮ 
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(1) Va ser un bisbe-militar que va restaurar la catedral després de la 
destrucció de la ciutat en 985 per les tropes d’Almanzor. Va morir l’any 
1010 al costat d’Ermengol, Comte d’Urgell, en una ràtzia a Còrdova 
contra els musulmans.

(2) També conegut com Ardiaca, era el diaca principal d’una catedral 
i la persona de confiança de l’bisbe. La seva tasca principal era la 
d’administrar la diòcesi.

(3) Avui dedicada a la Mare de Déu de Montserrat, a Sant Jordi i a el Sant 
Àngel Custodi. En les vidrieres veiem a Sant Ermengol, bisbe d’Urgell, a 
Sant Cugat, a Sant Feliu Africà i a Sant Vicenç Espanyol.
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Làpida de Pere de Portugal, 
el rei breu 

23

Pere, condestable de Portugal, era fill de l’infant, regent de Portugal i duc de 
Coïmbra don Pedro i nét del rei portuguès Joan I. Cosí dels reis de Castella i 
nét del comte d’Urgell.

Va lluitar al costat dels catalans contra el rei Joan II de Castella. Va ser un 
rei amant de la cultura i les arts que fins i tot va arribar a escriure en llengua 
castellana. Sota les seves ordres es va pintar el retaule de la capella de Santa 
Àgueda al Palau Reial que encara podem contemplar en el seu lloc d’origen, 
obra de Jaume Huguet del 1465, i famosa és la seva espasa amb el lema Paine 
per joie gravada en el tall.

Va governar Catalunya des del gener de 1464 fins al dia de la seva mort el 29 de 
juny de 1466 a Granollers a causa de la tisi. Va ser enterrat a la basílica de Santa 
Maria del Mar sota la làpida que avui veiem a la capella de la Mare de Deu dels 
Desemparats, tot i que originalment estava al costat de l’Altar Major.

La làpida, molt desgastada, és de marbre blanc on s’aprecia una figura amb el 
cap cobert per un capell baix de faixa ampla i recolzada sobre dos coixins. Els 
canells creuats sobre el ventre i, sota els braços, un llibre obert. El vestit amb 
plecs arriba fins a mitja cama. Als costats dels peus, dos escuts sense cap figura 
heràldica. La figura està lleugerament inclinada cap a l’esquerra, possiblement 
cap a l’altar en la seva ubicació original.

La seva autoria és discutida. Alguns historiadors afirmen que la va realitzar 
l’escultor Joan Claperós tal com ho demostra un encàrrec escrit. No obstant 
això, altres defensen que no va ser ell basant-se en l’any de la mort de l’escultor 
(1468, dos anys després de la del rei) així com en diversos detalls trobats en 
descripcions de documents que sembla que no corresponen amb la realitat i 
que no es poden demostrar a causa de la mala conservació de la làpida.
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Espasa del rei 
custodiada a 
la Catedral de 
Barcelona.
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El futbol als vitralls gòtics24

Durant segles, les entitats o famílies que feien una donació econòmica important 
a una església se’ls atorgava el privilegi d’incloure el seu escut en una paret o 
en una vidriera. Es podia arribar fins i tot a aconseguir una capella segons fos 
la quantia de l’aportació. I això va ser justament el que va fer el Futbol Club 
Barcelona a finals dels anys 60.

El Club va aportar 100.000 pessetes de llavors, tot un dineral, per a la restauració 
dels vitralls, greument danyades a causa de l’incendi que va patir la basílica el 
17 de juliol de 1936, a l’inici de la Guerra Civil, i que va cremar durant 11 dies. 
Com a agraïment, i tal com dicta la tradició, es va col·locar el seu escut en una 
de les vidrieres restaurades.
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Sant Ignasi de Loiola, 
mendicant al Born 

25

Iñigo Yáñez va néixer al 1491 al castell de Loiola, a Guipúscoa, en el si d’una 
família noble. Com hidalgo servidor del Duc de Nájera, virrei de Navarra, va 
participar en la defensa de Pamplona l’any 1521, on va caure ferit al rebre un 
tret de canó que li trenca la cama dreta. Aquest fet li va canviar la vida ja que, 
durant la seva convalescència i després de llegir la vida de Jesús i altres lectures 
místiques, es converteix i decideix viatjar a Montserrat per després arribar a 
Barcelona i allà embarcar a Terra Santa.

S’atura a Manresa on passa gairebé un any a causa, segons algunes teories, de 
l’epidèmia de pesta que patia la Ciutat Comtal.

Ignasi entra a Barcelona pel Portal Nou en 1523 on passa només un mes abans 
d’embarcar-se a Jerusalem. Després de la impossibilitat de quedar-s’hi, torna 
a l’any següent i decideix fer classes de gramàtica i llatí començant així el seu 
camí cap al sacerdoci. Durant els dos anys que va durar la seva estada a la 
ciutat, assistia a les classes a casa del seu professor, Jeroni Ardèvol, que era al 
carrer Mirallers, a pocs metres d’un dels accessos de la basílica de Santa Maria 
del Mar.

L’any 2016 es va instal·lar una 
escultura de bronze de Sant Ignasi de 
Loiola, obra de Lau Feliu Maspons 
i just davant, en una fornícula, 
una rèplica de la Creu del Tort (s. 
XIV), una de les creus de terme de 
Manresa on el sant més solia aturar-
se per resar.
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Tot i portar una vida extraordinàriament austera i humil, no necessitava 
demanar almoina per a ell ja que, pels seus orígens i pels seus estudis, Ignasi 
tenia pràcticament la vida resolta. Demanava per la seva gran devoció i 
necessitat d’ajudar els més desemparats, donant-los tot el que aconseguia. 
Encara que anava per les cases, fossin senzilles o luxoses, a la recerca d’almoina, 
on habitualment se li trobava era assegut al segon esglaó (originalment només 
n’hi havia un) de la primera capella de la dreta, segons s’entra pel portal del 
carrer Sombrerers, de Santa Maria del Mar. Així ho testifica una discreta placa 
incrustada al lloc exacte segons el Cerimonial de l’Obra de la Basílica de 1717.

Placa commemorativa de 1888 en la qual es llegeix  “Sentado en esta grada pedía 
limosna San Ignacio de Loyola fundador de la compañía de Jesús en MDXXIV y 
MDXXV”.


