
La Barcelona medieval és una audioguia sobre la Barcelona de 
l’edat mitjana, un episodi de la història en què la ciutat, capital 
de Catalunya, va dominar un gran territori, essent un importan-
tíssim centre comercial a la Mediterrània. Testimoni d’aquesta 
època daurada en són els edificis romanics i gòtics que et pro-
posem en aquesta audioguia. Està estructurada en capítols que 
corresponen a edificis o zones, ordenats per àrees geogràfi
ques, i numerats per facilitar-ne la localització als plànols 
anexos. 

En Jordi, un arquitecte i interiorista de Barcelona, serà el teu 
guia al llarg de la visita. Una veu femenina, al principi de cada 
capítol, n’anunciarà el número i el títol, i durant la visita et 
guiarà perquè puguis situar-te en tot moment.

En aquest pdf hi trobaràs, a més, informació sobre transports i 
horaris per organitzar-te la visita.

Si tens cap dubte, pots posar-te en contacte amb nosaltres tru-
cant al telèfon +34 932 853 832 o enviant un e-mail a 
info@barcelonaturisme.cat

Gaudeix de la visita!

Barcelona medieval



Plaça de Sant Jaume 

Ajuntament. Casa 
de la ciutat 
(Segles XIV-XIX)

Palau de la Generalitat 
(Segles XV-XVII)

La Barcelona medieval
Des del segle XII el moll de Barcelona bull d’activitat: hi 
arriben vaixells de Pisa, Gènova, Sicilia, Grècia, Alexan-
dria… Catalunya està dividida en comtats tot i que n’hi 
ha un d’hegemònic, el Comtat de Barcelona, que és farà 
l’amo de la Mediterrània. 

L’inquiet centre urbà, reclós dins de l’antiga muralla 
romana, va veient com fora dels seus murs una bona 
colla de suburbis s’arrauleixen al voltant dels seus mo-
nestirs i convents romànics. Després de mil anys 
d’obscurantisme i barbàrie, l’art romànic ha representat 
els valors de la civilització i la consolidació del cristianis-
me a Europa. Ho ha fet des del temor a Déu en una so
cietat rude i feudal marcada per les prediccions apocalíp-
tiques. D’aquí la seva arquitectura contundent i massis-
sa, com una cuirassa contra una realitat tan amenaçado-
ra com el mateix Judici Final. 

Si el monestir romànic ha estat durant més de tres 
segles el castell de la fe, la catedral gòtica serà el 
temple espiritual de la burgesia urbana al llarg de les 
properes centúries. L’art gòtic neix a la ciutat de la mà 
de les noves classes socials emergents. A Barcelona els 
mercaders, armadors, artesans i comerciants miren cap al 
futur amb esperança veient com el comerç marítim fa 
prprosperar les seves vides. Les línies verticals i ascen-
dents del gòtic català, d’una harmonia i proporció inèdi-
tes a la resta d’Europa, expressen aquest optimisme i el 
desig per arribar a Déu. Pels homes del gòtic, aquest 
Déu ja no és la figura implacable que atemoria les 
ànimes perdudes del romànic, sinó un pare benefactor 
dedicat a guiar el seu esperit emprenedor per les noves 
rutes d’ultramar. 

Dg 10-13.30 h. 
Jornada portes obertes: 
Sta.Eulàlia, Sant Jordi i Corpus

Gratuït

1.1 Ajuntament o Casa de la  

    Ciutat

L4 Jaume I, L3 Liceu

14, 17, 19, 40, 45, 59

Barri Gòtic

1. Plaça de Sant Jaume

2on i 4rt cap de setmana de 
mes (sol.licitar visita al web) 
Jornada portes obertes : 
St.Jordi, La Mercè i ĺOnze de 
Setembre.

Gratuït

1.2 1.2 Palau de la Generalitat 

Pl. Sant Jaume, s/n  08002

Pl. Sant Jaume, s/n  08002
Tel. 010
www.bcn.cat

Pl. Sant Jaume, 4 08002
Tel. 012
www.gencat.cat
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1.1 1.2

        Com arribar                     Horari                         Preu

Índex de Pistes              Metro                          Barcelona Bus 
al mp3              Turístic

Ferrocarrils                     Bus                               Tramvia
FGC 

Llegenda:                                 




