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EL QUARTER 
DE SANT PERE

Història d’un barri amagat
de Ciutat Vella
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A l’època medieval, Barcelona estava dividida administrativa-
ment en quatre parts o quarters, que es corresponien amb els
diversos nuclis d’activitat comercial de la ciutat. L’antic quar-
ter de Sant Pere, format al voltant del convent de Santa
Caterina i del monestir de Sant Pere de les Puel·les, és en l’ac-
tualitat una zona molt poc coneguda, malgrat haver estat cab-
dal per a la història de Barcelona. 

Aquest llibre, àmpliament il·lustrat amb gravats, mapes,
fotografies històriques i imatges actuals, permet descobrir els
racons amagats de l’antic quarter de Sant Pere, conèixer la
transcendència de la seva expansió medieval i el seu paper
fonamental en la defensa de la ciutat durant el setge del 1714,
i constatar que fou allà on es van fundar les primeres fàbriques
de la ciutat, i on es van gestar les bases d’una profunda reno-
vació cultural.

Un llibre il·lustrat per descobrir 
un dels indrets menys coneguts 

del cor de Barcelona
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JOSEP MARIA VILUMARA (Barcelona, 1940) estudià a
l’Escola d’Enginyers Tèxtils de Terrassa i ha estat empresari
seder. S’ha dedicat també a la docència, la formació del pro-
fessorat, la promoció del disseny tèxtil, i la recerca i la protec-
ció del patrimoni industrial.

FÀTIMA LÓPEZ (Barcelona, 1982) és doctora en Història de
l’Art amb diploma de menció europea per la Universitat de
Barcelona (UB) i membre del Grup de Recerca en Història de
l’Art i del Disseny Contemporanis (GRACMON).

GABRIELE MEROLLI (Roma, 1978) és llicenciat en Filosofia i
fotògraf. Ha estat promotor d’un projecte de tutela del patrimoni
arqueològic a la província de Roma. Actualment compagina la
fotografia amb l’elaboració de visites virtuals en alta definició.
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