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LA CÄTEDRAT DE TARRAGONA. OBRES DE RESTAURACIO I
TREBALL ARQUEOLOGIC

Jo¡N FIcusRor¡ Mp,srru, i JonN Gnv¡luÀ Bon¡ssÌ

Io,A.N ME Nc ttoN B ES, I¡¡ tvtRcul-¡.oR TgIxEI-t- N,wAttRo,

ANon¡u Muñoz M¡lc,rni Iossp M. M.qchs SoLÉ2

l. Introd.wcció

La catedral de Tarragona) com element arquitectònic d'nna gran envcrgadura

i d'una llarga història, presenta etapes de construcció successives, des del segle xrr

(sobre restes del recinte saglat romà) fins ara. Aporten, eu conjunt, un arnpli mis-

satge cultrtral, de formes estilístiques i de sisten-res constrllctius de cada molrent
històric. El conjunt té la categoria de Monument Històric A.r'tístic (Reial ordre de

3 d'abril de 1905, Gøcetø d.e Mød.rid.cle 12 d'abril de f905)i la ciutat de Tarra-

gona és Conjunt Històric A.r-tístic des de 19óó (Decret 652/1966, de 10 de

març, BOE de22 de març de 1966).
En I'arrel de I'evolució de la seu hi ha dos factors fonamentals: el primer és

l'adequació de les diferents parts de l'edifìci a notls usos, canvis etl les celebra-

cions litúrgiques de la catedral i necessitats funcionals de nous espais de culte i
serveis auxiliars; el segon és la resposta tecnològica i artística de cada època a

aquestes necessitats ftincionals, utilitzant els materials i els sistenes constructius

adequats i propis de cada ftinció i moment històric.

La bona conservació de la fàbrica i les seves estrlrctures per a esmenar el dete-

riorament dels materials pel pas del temps, han obligat a cant'is i reformes qtte

I Alouitcctes redactors del Pla dircctor cle la catedral de Tarragona'

2 . Equip arqueològic de la catedral de Tarragona.
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h..-rn afectat elements de la fàbrica i har-r inciclit er1 el restllt¿rt fòrn¿rl de I'edifìci'

tal com podem obscrr,¿rr en colltelnplar-lo avtti . un exer.rlple excepcion'll d'a-

oLrest cleteroralnent el te'ri'-r en les inutilacio's per accious bòl'liques esdc'in-

gu.1es al llarg de la història d'e Tarragor.ra'

Aquest procés edilici i l-lo contillu, ¿rmb sistemes cotlstrlrctills diversos i difè-

rents naterials r-rtilitzrrts, ens ofbreix ltn repertori dc Ytrri¿rdes solucions estmctll

rals i estilístiqtres per .'-'.oi*"l. entfe S1, âbriqtres cle clifcrerrts èpoqtres arr.rb

..ions i ròtr,rlcs.r-r n .rrr,,,oltes, cor'ises i pilasti'es, realitzades d'nna f-or'r¿r deli-

clcll, brr-tscll i brilllrlt' segons el crs'

Tot això dór-ra sr'g'laì'itat a la cateclral cle Tarrago'a i e's ofèreix una lliçó de

comhem de llegir i reinterpretar un edifici històric, tot entenent el creixemeut

continu en el teups i sense els excessius e

L'esquema cor-npositiu i estructural li dó

tenclèrrcics, cstils i proporciotrs rt'qttitcct'

dels espais no li ha fet perdre personali'

transformacions i ampliacions it-t-tportant

L'estructura basilical en planta i eì t<

septe) sense excessives conc

segtr irrt I'csq ttcnta t'otrtàttic,

entre contraforts una divers

de la història, estils i volutl-ts qLle cotl\/ltle

Els nurs, entre tfarrrs de volta, de I

temps cap a l'exterior ftì u go"r'1't espais de culte malgrat les dimensions reduï

des entre coltraf'orts I pilast,es cle les naus, tot creallt capelles cle cliferents estils i

ploporcions, se golls cada lnolnelrt'

Esnecessarrtenlrpresentaqtlestagrarrriqtresamollumentalerrqualsel,olin-
tervenció cle reforma, ampliació i ,'.st".tració arquitectònica d'alguna de les

parts i elements .onrtit.rti.tr, tant des del punt de vista de la con-rprensió cor-

recta de l,edifìci com per a portar a terl'l1e ná.q.r"d"me't ies obres .ecessàries en

qualsevol edifìci en ús, com és ei de la catedral de Tarragona'

Cal tenir present que l,actir,itat de restatrració i de n'ìar]tenimer-ìt de l,edifìci

ha estat constant at llarg de la història i les obres qlle es facin ara s'enquadren

clins clel procés continuit de transfo tedral' i apor-

tcn els plantejaments cttlturals, est grans dimen-

sior-rs de tot el con;uut catedraiici, t'es i instal'la-

cions i la diversitat d'ageuts que lntel i la projecció

cirrtrrclirna (capítol esglésiir diocesana, lnstitllcions qlre en tlltelen els Valors ar-

t¡rrirccr<)rics i artístiå, el mó' cle l¿r clocència i c1e 1a cultttra, agents tttrístics'

ctc.) trtrÌbó frrn necessari tenir pl'esents tots els elements qr-re incideixen en Ia

st'r'rt rc¡liti.tt fisica i representati\¡a clavant de quaisevol actuació'
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2. Precederuts històrias i ørqweològ'ics

nades a allotjar estàtues de culte inperial'

3. El ptø rL'irector d'e lø cøte¡lt'øl d'e Tørrøgonø

entre el Mir-risteri de Cr.rltura, la Generalitat de Catalun)'a i la Conferència Episco-

pal, el Pla director de restaur cateclral de Tarragona'

L'equip interdisciplinari udis necessaris per a redactar el

pla directÀr va fer els trebal ps extens, entre els anys 1993 i
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1997, atesa.la cclmplexitat dels âspectcs quc calia considerar i la diversitat d'a-

gents qlre intervenen en l'írs i el firncionament de l'e difìci: litírrgia, cultur:r, sim

bolisme social, projecció citttaclaua, ttlrislÌìe , etc'

L'elaboració cl'aquest clocument hâ estat fì'r,rit d'r-rn llarg procés cle reflexió i

presa de clades, alnb nn colttacte estret entre els autors del Pla i el capítol, autèu-

ti. ,r-ro,o. c1e la reclacció cl'aquests treballs' Malgrat la tàlta de p<-rssibilitats

ecouò¡riqr-res per â fèr les obres de restauració que lt'r cateclral uecessita, el capí-

tol ha estat conscient cle la necessitat d'aquest estudi global arnb un progran-ìa

d'actttacio¡s prioritàries, previ a l'inici de qualsevol obra de restaulació duta a

ternle a la cateclral.

EI pla dir.ector és uu docnnent històric, científìc i tècnic qr-re arurlitza tot el

co¡jr-rnt catedralici de Tarragona) com a testimoni de la fe cristiana (el nom ve

de càte¡.rø ¿el bisbede tora la diòcesi), testimoni de ia història i testimoni de I'ar-

quitectttra, per a donar resposta als problemes d'ús de consen'ació i d'aclequació

a noves Íirncions i tecnologies.
Els dos factors vigents al llarg de la seva història: necessitats d'írs i sistenes

collstructius, sóu preseuts en la redacció d'aquest Pla director" Sera¡ la base per

a qualser,ol intervenció fi*tura que aquest determini o regtlli, i donaran resposta

" 
la bo,.," consen ació de la fàbrica, anb sistemes constrnctius aclients i l'adapta-

ció clels espais existents als usos i a les fbncions actuals'

4. Priweres øctwøcions, conttemi 1999-2004: irupertneøbilitzøciot+s øl sectot'

occirl,entøl d.el cløwstre (zrtnø 1)

4. t. Treballs d'irnperrneabilització

El claustre de la seu de Tarragona se sitna entre la capçalera i el transsepte del

temple romànic, precisament en un lloc fora de lògica si no es té en compte el

precedent romà: I'angle uorcl-occidental del recinte sagrat, que s'aprofìta corrl a

tancame llt d'aqr.rest esPai .

La seva obra s'ha de lligar an-rb el procés collstrltctilt de la seu, i podem veure

I'evolució d'estils i les interlupcions de I'obra que pateix el cor-tjunt de I'edifici.

És de planta gairebé qnadrada, amb sis arcs aplrntats a cada costat del qua-

drilàter; a Ia vegada, cada ttn d'aquests arcs es divideix en tres cle mig punt' sos-

tinguts per columnes gerninades de marbre. Per al cobriment s'utilitzen voltes

de creucria, i es mat-rté la tradició romànica en la decoració escultòrica, amb con-

cessions als motius ornamentals d'influèr-rcia andalusina. Els capitells, cimacis i

frisos historiats amb temes bíblics, llegenclaris, rnito.lògics i fìtomòrfics collsti-

tlleixen un coniunt extraorclinari d'una gran riqr-resa piàstica'
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-rcics de l'antiga canòuica' ccltll lrr srl

gn costat de ponent l'nostra'tlll clcsrrivcll

de I'exterior cle la zona' el pla clc P:rlrrtt'

'al de Talragona' dins el conveni signtrt

el 1999 per la Gencr¿rlitat c1e Catalutll'a' I I'Ajuntl-

ment de Tatragona, el Consell Cotlarcal c1e de Tarra-

gona s'ha iniciat unl i'lrp-t-t lntcn'eució ueològictr

a les cases <lels canouges'

Elcotrr,erritécot-l-taobjectitrl:ritrrperl.rreabiiitzaciódclrrrtrrclccontenciódcl
sector oest del clirustrc, incloeut-hi les cl

Sant Sah'ador i i'antic refòctori clels can<

vies a qualsevol trltrir irlten'enció cle rcst'

produTcles per fìltracions d'rrigua elÌ llltl

coustrnccious stlperlol's 
s paviureuts i a les bases de murs

., ..rr., afègides al llarg dels se-

la cota clei claustre i el pla de Pa-

litz¡cto i el sanejan-rent de les iruttgues

I cort'espoueut seguitnent arqueològic

o"î:t 
ä:,lf:,?i;ir,.rtes depe'dències, força hurnides i rnar.reses per les fil-

I subsòl eIì llìLlrs i pavin-rer-rts' la reutilit-

arqueològica d'aquest llarg recorregut

len Llna bona consen'ació de les sertes es-

terres o lesions estructurals a aquestes (

treballs d'lrna forma acurada, amb els e

n-tensions recluÏdes'

L'excavació s'ha fet arribar al nive

cialrstre i de les capelles, que calia separ

seLrs paratnents, per tal c1e fer efectiu el

les hirmitats del subsòl i de les antlglr(

fìltracions' Mantenint els estintolamet

hat,ent finalitzat les excavaciolls arqtler

anal' collstrlrint els pilars de forrnigó a

(que coincic

de ia canònic
estructurals es fbrnen les pant'alles cle contenció cle terrcs
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amb Lrtla subestructura metàl.lica i unes xapes del rnateix material adeqr-rada-
nent protegides de les htrmitats de les terres. Ei fòrjat superior també és format
anlb perfileria rnetàl.lica, planxa col.laborant i capa de cornpressió.

Tant els murs de contenció colr aqlrest forjat estan pellsats per a pocler ser
deslnuntats sense problemes excessius per a poder continuar l'excavació ell ex-
tensió en el uotlent qlre estiglrin definits els usos futurs cl'aquests espais recu-
perats. Cal recordar que en aquests molrents s'estan fent els treballs de restaura-
ció d'urgència definits en el Pla director de la caredral de Tarragona, i queden
pendents treballs posteriors que necessiten Llnes actuacions prèr'ies, corn ara
treure les fons d'humitat del subsòI, com les que en aquests moments s'estan
portant a terme (any 2002).

4.2 . F,xcay acions arqueolò giqtrcs

Els treballs d'iurpcrt.ucabilització rlel scctor occidental del claustre de la cate-
dral de Tarragotra comporta\/cn nn import:rnt rnoviment de terres precisament
en ulla zona d'un gfan intcrès arqueològic, la part exterior del mur del recinte
sagrat rornà, on al llarg dels segles s'havia acnrnulat una potència estratigràfica
de més dc nou metres i on calia esperar una important dinàmica constructiva.
Així, la intervenció arqueològica duta a terme de 2000 a 2001, i que acrualmenr
continua en marxa, ha permès d'estudiar una interessant evolució cronoestra-
tigràfica des d'època imperial, i en especial des de la restauració de la seu metro-
politana a l'edat mitjana.

Si bé ja es coneixien els potents murs del ter/nenls de I'angle nord-occidental
del claustre, estudiats principalment pel professor Hauschild, els treballs arqueo-
lògics derivats de la intervenció del conveni 1999-2004 han permès d'exhumar i
estudiar un seguit de trams del costat occidental.

També s'ha pogut observar al darrere del mur occidental deI temenoswin-
teressant sistem¿,de drenatge consistent en el reompliment de la rasa de fona-
mentació del mur amb grans blocs de pedra, sigui megàlits, sigui grans peces de
rebuig d'obra, i sobre seu diverses capes de material procedent del treball de pi-
cat dels carreus. A més es van obrir diversos canals a la roca viva. amb la finalitat
de conduir les aigües vers aquest drenatge.

Un element molt interessant ha estat el descobriment i posada en l'alor d'nn
mur de carreus reaprofitats i d'una cisterna tardoromana que segellava una de
les finestres del ternenos. La cisterna, d'unes dimensions interiors de 7 X 7 m,
aproximadament, és coberta per una volta de mig punt d'opøs cr¡eruent¿ciuvq i a

l'interior mostra el típic revestiment d'opus s,igninun+amb les mitjacanl¡es correspo-
nents als carregaments.
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Aquesta peça, tant per les caractcrístiques arqr,ritectòniques, fìrucionl.rls i cr'<r

nològiqr-res, coln per I'orientació ortogonal respecte al vell mur flavi, és trrr clrt'

reflex c1e la profirr-rda transfbrmació urlrana c¡re \/a patir la part alta duraut l'rrttti
guitat tardana. Aquest fet té un clar paral.lelisrne amb les estrnctules tarclo¿rtrti

gues estudiaclcs al Col.legi c1'A.r-quitectes (carrer de Sant Llorenç), a l'altre ex

trern de la plaça in-rperiai, que ens mostren Lllla trallsforrnació proftinda dc

l'espai, que potser s'hauria de posar en relació an'rb els equipan-rents episcopals

de I'antigLritirt tardana. A rnés, l'existència de cisternes cn ¿rmbdós punts, així

coll a les places del Fòrum o a la clel Ror,ellat, cns fa peusar cn la planifi.cació del

proveTrrent d'aigua pluvial davant l'amortització dels gratts sistemes d'arril¡acl¿r

d'aigura, colrl crcr-r els aqtieductes a partir dcl fìnal del scglc tv dC.
Associat a aquesta fàse cronològica tardorontana s'ltatt pogLlt exca\/ar una sè-

rie de nivells qne s'han de relacionar arnb el desmuntatge dels placatts cle rnarbre

i de I'hipotètic pòrtic del recinte supe rior, cie r-nanera qne s'ha recuperat una im-
portânt quantitat de fi-agnents cle narbres, especiahrent cle Luni-Carrara, qLre

mostren el reciclatge d'aquests materials nobles. Entre les restes destaquetl
fragments cle colnmna, de canelobres de plafons decoratilts, de notllures i, en

especial, part cl'Lrn clels fal'nosos cli¡tei decorats atnb la føci.es de Jírpiter Ammó.
Tota aquesta transformació se situa entorn de la primera ureitat del segle vt dC,
data qr,re defir'reix un procés global cle c'lesrnuntirtge cle les antigues estructltres

imperials i que es constata a ambdós costats del teruenospagà.

La fase cronològica segtieut que s'ha docr,rmentat ell aqltest sector s'ha cìe

datar ja al segle xlr. Tenim un buit cronològic qr.re hern cle fitar entre els segles

vlrr i xII) que sernbla ser persistent en altres pr.urts de la ciutat i que s'ha explicat

sovint perquè després de la invasió arabotnusttlmana de 7II la ciutat \/a quedar

abandonada fins a, altnen)/s, la restauració de la seu l'an¡' I091, o més eudavant

fins i tot.
Tot i aquests fets històrics, caldria replantejar aquesta idea força vigent encara,

etfcara que l'arqueologia es resisteix a mostrar elements fisics qr-re demostrin el

contrari. Un d'aqr.rests, I'anonrettat rnihrøb de la catedral de Tarragona, ha resnl-

tat ser Llna peça portada dels bar¡,s de Gaf'ar de Madinat al-Zahra, Còrdoya.
El que hem pogut estudiar es correspon ja amb les construccions de la canò-

nica del segle xrr. L'excavació arqueològica, el repicat d'arrebossats i I'estudi
dels paraments ens han perrnès de localitzar una gran nalr rectallgttlar qr-re apro-

fi.ta el mur occidental del tewenos i que es compartimenta illteriorment mit-
jançant una sèrie d'arcs diafragrna, ¿1 la qual es devia accedir des de I'espai del

claustre mitjançant l'aprofitarnent d'nna de les finestres romanes del tetmenos i

una escala que hem pogut localitzar a I'interior de la nau.

Del conjunt d'arcs, un es conserva gairebé sencer i de rnanera parcial tres

més, tot i que es pot reconstruir una bona part de l'estructura de I'edifìci.
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Aquesttr constnrcció, jr.rntament amb I'anouenat refèctori i l:r sirgristi:r, c1e-

vien fbn.nar part de la canònica establerta per Bemat Tort el 1154, c1r,ri dotl¿rva

¡n lltollestir en fìtrma de f-ortalcsa, arnb tot I'eqltipaureut lrecessari; cellers, gra

ners, dortlitori, ct-tiua i sala capitular...
Es tracta, cloncs, de la gènesi de la nor'¿r catedral qì,te rectlpela probabler.r-rent

els vells espais de la seu visigòtica, el paper de la vella selr llletropolitanir, estroll-

cat per la invasió islàmica irecuperat almenl's sobre el pergamí el l09l amb el

bisbe Seniofi-ed de Lluçà, tot i qlle una mica abans ja es docut.tteuterì c¿llloltges a

Tarragona, cou Beruat cle Torelló, finat el 1087.

Així, entre els segles XII i ilII s'estructura la ciutat medieval sobre el vell

precedent romà. La topografìa del lloc permet recupelar la imatge esce-

nogràfica fofftâna) amb el projecte d'una gLatl catedral, potscr després d'a-

profìtar durant un cert temps I'atrotinat tenple visigòtic esmelltat per la crò-

nica d'Olderic Vidal.
Certatlent la seu és Ltlla construcció que es pot qualificar de desproporcio-

pada per les dinensions i la població d'una citttat cotl Tarragona; llo obstant

això, aquesta no fou concebucla per a les necessitats de ia citttat sinó per una

mena de justificació de la seu rretropolitalla restaurada.

La ubicació espacial ocupa de nou el centre de la plaça cle represeutació ro-

lnana. Per l'articulació de la canònica s'aprofita r.rn dels angles del recinte saglat

romà, cobert al futal del segle xII pel'Ies voltes clel claustre, amb una orier-rtació i
situació estfarl)/a) qlte respotl a I'aprofitament de l'angle nord del te'til.enls) en Ltn

magnífic estat de consen,ació.
En el rnoment qLre es cobreix el claustre, entre el final dcl segle XU i el segle

XIII, el mtrr del tetwe,nls s'extradossa per a poder suportar correctarÌlent les voltes

de creueria de les galeries. Aquest fet r.a condemuar les antigues obertures del

tet44e7'L0s) coffì afa I'accés a la natt estnentada.

Al segle xIV aquesta nau pateix una transforn-ració important: la construcció

de la capella de les Neus (ar¡'l3l7) a I'angle sttd-oest del claustre, que euvaeix

literalment p"rí de l'edifici tot aprofitant l'espai d'una altra de les finestres del

tettnenls. Érr-rrra obra de planta poligonal bastida amb carreus perfectatnent es-

cairats i amb marques de picapedrer. Es cobreix amb una volta de creueria i so-

bre seu r-rna senzilla estmctLrra c1e morter de calç lliscat arr-rb sobreeixidors de les

aigües de pluja, que (]ns indiquen que en el rnotnent d'aixecar la capella la uatt

romànica era descoberta i per tant havia perdut la ftinció original'
El I 5 5 3, els esposos Nicolau Albane ll i Angela vau costejar la capella de Sant

Sah,ador, obra de planta quadrada també aixecada amb carreus marcats alnb

marques de picapedrer, al costat de la capella de les Neus. La coberta és similar a

la d'acluesta capella. En aqr,rest segle també es va construir, a I'altra banda de la

capella gòtica, la capella de la cor-rfì'aria de Santa Tecla i la seva sagristia. S'hi ac-
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cedeix cies del refèctori dels crrnonges mitjançant un bell arc cono¡tirrl ollcl't ¡l

mur romtì, i és un espai cobcrt per ltna volta d'estrella.

Els diversos problemes cle drenatge de la zona 
-pelìsem 

qlre estem e l1 rll'l cs-

pai amb un clesnivell c1e t-nés c1e nou metres entre el pla de Palau i el pavin-rcnt tlcl

claustre-, ja van obligar al seglc xvl a cre ¿rr un sisteu¿r de desguàs darrerc lcs cil-

pelles de les Neus i de Sant Salvador, que consisteix en lttl l'uur de contel'rció clc

terres que crea\¡a ttu cspai darrere les capelles paviurentat atlb una capa de tnor-

ter de cr-Llç.

Elt n¡ motllent cronològic que rlo s'hir pclgut precisar clc tlanera exacta'

però que es poclria posar erl relació arnb el fet que el 1580 el capítol va cedir part

clcl refectori clels canongcs rr l'arqr-rebisbe A.ntoni Agr.rstir per a bastir la capellir

del Santíssim, es \/a fcl r-rna cornr-rnicació erttre el refèctori i la cisterna tardo-

rolrana eslneutada abaus.

Aquesta va consistir erl Lrn arcosoli obert cu el paratnent clel mur del tetn'ettos,

és a dir, di¡s del refèctori, i dins del qual havia utla petita finestreta qtle do¡lava a

la cisterna. D'altra bancla, s'ha pogttt observar que el pavitn ent d' opus signinuna

tarcloromà era ple de perforacions per a slrportar detern-rinades estrlrctures de

fista. Aquests fèts, juutameut arnb I'obertura d'una porta al costat de l'arcosoli i

a la capella de la confraria de Santa Tecla, ens fan plantejar Ia possibilitat qr.re la

vella cisterna hagués estat aprofitada com a cltilrit.

També s'ha pogut estudiar qr.re les obres de les cases dels canouges, entre els

segles XtX i X)i, \,an colìlportar itnportants terrapleuaments de la zona, el des-

lxluttatge d'estructllres romanes i medievals, i fins i tot el reciclatge dels mate-

rials petris, de manera qlte es \/eLr corl-ì els vells carfells procedents cl'altres punts

s'aprofìten en els nous fonaments del projecte cl'Eiies Rogent i Augr-rst Font.

5. Restøurøci.ó d.e l'øbsis rnøjor i' lø søgristiø' Atr.y 2000-200) (zonø 2)

5. L L'actuació restauradora

La catedral actual va corrençar a construir-se al darrer terç del segle xII, quan

Catalunva era encara plenament ror.nànica i ja hi har.ia les grans cateclrals gòti-

qges clel nord de França, on normands anglesos i fraucesos havien desenvolupat

la volta d'ogir,a o de creueria d'nua fortna molt avançada.

En aquest període gòtic, la verticalitat era la direcció òptima desenvolupada

rnitjançant els canvis fonlals derir.ats dels nous descobrinents tècnics i estructt-t-

rals i la no\/a concepció de l'espai, rnés lineal i transpareut en oposició als graus

massissos del període rornànic. Davant aqtlests nous continguts culturals que

arriben amb prestigi des de França, hi ha un altre concepte mediterrani a Catir-
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lunl'a, arr-rb inf'luències del món musulmà i oriental. La restauració de la selr n-te-

tropolitana de Tarragona el l09l,la reocupació efectiva de la cintat el 1119, i la
conqlresta de terres poblades per rnusuhnans) com Tortosa o Lleicla, faciliten el
contacte dels nons habitants anb la civilització islàmica.

L'absis centfal, el de llevant i els extrer.ns del transsepte telletl ur] gust rotnà-
nic, tant en I'estructura dels rnurs i voltes coln en la decoració dels finestrals,
cornises i capitells: entrellaçats i formant polilobr-rlars en les arcuacions de les

cornises, finestrals de urig plult, rosetons calats amb dibuixos sirnples, etc. La
capçalera és forrnada per tres absis esglaonats dels quals destaca el central, lògi
carnent més ample i rnés profund respecte als de les nans laterals.

Dels inicis de les constmccions de la canònica agustinian¿r de la catedral res-
ten diferents constrlrccions, amb potents estructures fonnades per uurs de
grans dimensions i voltes de canó lleugerament apuntades al voltant del claus-
tre . Totes han estat transformades pels canvis d'ús que han sofert, excepte una,
la sagristia, que encara conser\/a la ñrncionalitat primitil'a rnalgrat l'altell de fusta
introduït a rnitja alçada per a guanyar espai per a ser\/ar la roba litúrgica i la divi-
sió en dues sales en època posterior a la nau írnica original.

En els treballs de restauració portats a terme) segons el conr.eni entre les ins-
titucions, al llarg de l'an1, 2001, s'han rehabilitat els espais exteriors de la sagris-
tia i l'absis n'rajor: hi havia patologies importants a les cobertes, humitats pro-
duïdes per instal.lacions obsoletes i cossos construils i instal.lacions afegides que
afectaven I'obra original.

Amb el seguiment arqueològic corresponent, aquests treballs han permès de
recuperar les cobertes originals de la sagristia i de I'absis i han donat dades inèdi-
tes de les etapes constructives inicials de la catedral, de les quals es van perdre les

dades inicials existents al llibre de l'obra i actes capitulars, en el saqueig de Tarra-
gona de I 8 Ì I durant Ia Guerra del Francès.

La coberta de la sagristia és formada per dues vessants cobertes amb una capa
de morter de calç molt pobra que cs va protegir amb diferents soleres de rajoles
al llarg del temps i amb un cos afegit que forma unes golfes per a dipòsits d'aigua
adossades al mur de l'absis. La recuperació del volum original amb un tipus
d'impermeabilització i aïllament tèrmic adequat, seguint la forma original, ha
perrnès entendre, amb el volurn exterior recuperat, aquests cos de les parts pri-
mitives de la catedral i admirar el l'olum net de I'absis des del clausrre. La re-
ordenació de les instal.lacions incontrolades existents en aquest sector (instal.lació
d'electricitat, enllurnenat ornamental, mesures de seguretat i xarxes d'aigua),
millora la seguretat dels serveis del nonument i en permet l'existència sense

agredir l'harmonia de l'arquitectura.
Els cossos afegits al costat de ller,ant de la sagristia n'han permès descobrir la

façana oculta, amb el coronament antic sense remat ni cornisa (el simple trenca-
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aigtics de zenc per a recollir les aigües pluvials de la cobcrta i per a protegir de
I'aigr-ra de pluja la façrrna vol transmetre aquesta imatge) i la seqüència clels fir-rcs-

trals rorr-ràr.rics mutil¿ìts per obertnres tardanes. S'ha r,olgut deixar la traça de
l'antiga porta d'accés al tøcøsi,lloc destinat a gnardar Ia caixi-r fòrta, íì. h fàçana,

c()r'rscr'\'anl lrì p()r'la dc l'iDtcrior.
El desmuntatge del rnur dir.isori entre els clos espais de l'altell interior ha

pennès admirar la volta ronànica de l'antiga sagristia en la llargària original en-
tre la capella dels Sastres i I'antiga sala capitular. Les ar-rtigues firsteries i reixes

t¿rrdanes qr.re desfigr,rraven les finestres romàniques han estat remodelades per a

erìtenclre ruritìriarnent aquest espai; s'han mantirlgut els an'naris per a la roba
aclaptats a Ia curvatur¿r dc Ia vcllta i s'han descobert les restes de decoració mural
en les juntes de carreus ¿rrnb línies de color lnangra, l'anollenat emped.røt ø pitr.-
zell, cot'n en altres paramellts antics d.e la catedral.

A la darrera restallració important de la catedral de Tarragona, al fìnal del se-

gle xtx, portada a terme per l'arquitecte Elies Rogent i August Font, ja es \¡n1 re-
ordenar construcciorrs taldanes i obsoletes entre l'al¡sis i la sagristia nrajor i so-

bre el segon absis de Sant Oleguer. En aqlrestes tasques dc restauració, segr-rint

uns criteris historicistes i molt personals dels autors, que talnbé inclou l'ordena-
ció r,rrbanística de tota l'illa del conjunt catedralici, es \¡a constmir un cos poste-
rior a la sagristia i la tanca perimetral del fossar vell anb un llengr-ratge de gust
neogòtic, d'acord amb els se lltiments d'exaltació dels valors nacionals de Cata-
h-rn1,¿ çls moda en aq'ells mometÌts.

El nivell del forjat per a cobrir aqlrest cos posterior de l'absis envaïa el gran fi-
nestral central de l'absis, i rnutilava les arquivoltes i l'arrencada dels brancals
r-nagníficament esculpits. A¡lb el rebaix d'aquest sostre es descobreix el conjunt
d'aquest elernent ornarnental, i la cornisa intennèdia del perírnetre cle l'absis de

la capella de Corpus Christi confi-ontada a aqnest r.olum.
La descoberta de la coberta de lloses de pedra tapada per la coberta existent

de teules ceràmiques permet entendre el funcionament constrlrctiu de la co-
berta antiga i les transforrnacions fetes al llarg de la història quant al canvi del pla
inicial i I'elevació de I'alçada de l'absis i el presbiteri per a donar una proporció
gòtica a la traça inicial romànica.

Les rnarques de picapedrer dels paraments exteriors de I'absis n-rajor, les
pàtines dels seus carfeus, el reaprofitanent de carreus romans de pedra del
Mèdol, les rnagnífiques mènsnles i cornisa sr.rperior de remat, la seqtiència de
les set finestres superiors anb doble esqr-reixada anpliada sobre el seu des-
envolupament inicial, les transforrnacions al llarg del ten-rps en les vidriercs
del conjunt, són les dades que ens clonen els treballs de restauració portats a

tefrlre, seguint una lectura aterlta dels paraments exteriors de l'absis rnajor dc
la catedral.

¡,Ì 5
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5.2. Treballs arqueològics

Durant els treballs de restauració de l'¿rbsis major i la sagristia de la sen, es

van fer Lules pctites cales de prospecció. En primer lloc es van pocler obsetvar les

calacterístiques de I'absis i la descoberta de la primitiva coberta. de lloses de pe-
dra distribuïdes de fbnna poligonal, com si albiressin ja el proper gòric. Els trc-
balls cluts a terrne tarnbé han pogut mostrar un accés fins fa poc oblidat, el pas ir
l'absis des de les escales cllrc nlerlcn al campanirr, i un altre elernent també intc-
ressant: la decoració escultòrica i posterior de les corseres de l'absis de la ser.r.

Un dels elements rlés car¿rcterístics de I'absis de la catedral cle Tarragona és la
decoració fornacla per âr'cs cecs qLle clescansen sobre unes gralls mènsules decora-
des, que s'han pres coln a peces escultòriques del segle xu. D'altra banda, l'existèn-
ci¿r d'nn segr.rit de corseres s'ha volgr.rt posar el1 relació arnb el c¿rràcter de fortalesa
de l'edificació, en part ar-gumentadir per la d<tnació de l'arquebisbe Bemat Tort als

canonges d'una fòrtalesa amb el pretext de Ia defensa dels atacs sarrarhs.

És cert que l'estructura cle l'absis té rula potència constmcti\/a irnpressio-
nant, però no li calen Lrnes petites corseres) que potser evoquen la irnatge de la
fortalesa de Déu però no pas la fortalesa dels hornes.

L'obsen.ació cletallada d'aqllestes estructlrres ens fa pensar que el conjunt
decoratiu qlre remata l'absis és precisament posterior a la seva construcció, atès
que trenca la coberta poligonal de lloses.

A més, sobre la coberta de la sagristia es \/a fer un petit sondeig qì.re ens lrlos-
tra I'estructura de la volta cle la nau coberta per ì.lna senzilla capa de morter llis
cat que es correspon a l'acabat cle la coberta, solució de clara tradició clàssica
que enllaça arnb els paviments d'opøs sþninuru i els quc es \/euen a les capelles
de les Neus i de Sant Salr.ador.

6. Resta.urrLció þ1, cøøtpønør d.e lø seu (sector 3)

ó.Ì. Els treballs de restauració

Els primers períodes constrlrctius de la catedral on se situa la base d'arren-
cada de la torre-campanar es manifesta en el tipus d'aparell utilitzat, la decoració
ornamental i arquitectònica en les portes i fìnestres (rnarcada pel la confluència
de diferents cultures i estils que van des del romànic fins a influències orientals i
r,isigòtiques) i les rnarques del picapedler dels carreus. Les grans dirnensions
dels carreus de pedra del Mèdol procedent de les antigues pedreres romanes
pròximes a Tarragona i les marqr.res de grípia i tenalles, ens diuen que procedei-
xen de les antigues constrlrccions imperials romanes.
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Actualment s'accedeix a l'escala dcl primcr tram de pujada'.rl campanar des

de I'absis de Sant Oleguer, ellcara que I'accés inicial era pel sautuari, al costat de

la sepultura de loan c1'A.r-agó. AqLlesta escala cotlttuica amLl la coberta de I'absis,

I'ripotètic pas defìnitiu o dc rnantcniment de les cobertes de l¿r catedral. L'as-

pecte actual inacabat ha f'et suposar un possible corotlalllellt qlle t-ìo es \¡a po[tar
ir la pràctica i pretén fer lur¿r fLrnció abandonada) ellcara qlle es pot prendre com

rur sistema corìstructiì.r, bé que brr-rsc per al nostre punt de vista, qr.re no es fà es-

trany ni a la nateixa catcdral ni en altres edificis de l'època.

Per a tenir una lectura ciara d'aquestes dades que erls trânslrìet la fàbrica i a la

vegada pretéll rnanifestar una fìrnció de coutinuïtat en Lrt-r elelì1ent sobresortint

del període ir-ricial de la catedral, s'han reintegrat les írltimes fìlades i s'ha cons-

truTt una coberta ller,rgera i plana amb tretlcaaigües per a protegir la fàbrica, se-

parada per ulìâ petita raltura que la difèrèr-rcia d'aquest non elenteut amb fun-

cions claranlellt corlst rtlctives.

Quan els mlrrs del salìtllari i del transsepte clel costat de llevat'rt ja estan cons-

truTts amb I'aparell de les primeres etapes constrLrcti\/es, s'aixequett els dos tnurs

exteriors del campanar aurb carretls encoixinats de pedra calcària grisa proce-

dent de pedreres locals, ¿rnomeuada llisós,i es tanca la planta quadrada del pri-
mef cos de la torre coberta arnb una volta aplrntada. Aquests mttrs arrenquen

d'una coronació clarameut visible del terrat de Ia volta del primer tram de la nau

lateral davant de l'absis de Sant Oleguer. Les dues gralls finestres del mtlr del

santltari en aqltest lloc, preparades per a rebre la lh"rrn de l'extelior, queden din-

tre d'aquest cos del calrpanar.
Aquest primer cos del campanar manifesta un doble llengr,ratge ert la finestra

de factura romànica iniciada en el període attterior qtte dona a llevant i la fines-

tra al nord, amb Llns calats gòtics cl'una gran qualitat estilística. Constrlllt entre

I3I7 i \327, és obra de I'arquebisbe Eximeno de Lluna i del canonge obrer

Hug de Cervelló, coln el senlr¿l de l'escut de l'inici de la façana exterior'

La remodelació d'aquestes antigues dependències que envaïen de forma in-
controlada I'estança, mutiiaven els calats de la finestra gòtica i ocnltat,en els dos fi-
¡estrals rornànics del mur de tancarnent del presbiteri, ha permès conserYar les tra-

ces d'aquests antics l-rabitacles mitjar-rçant les regates cle I'escala i del recolzament

del bigarn de l'altell intermedi i la creació d'un nou fragment d'aquest pis, des del

qual es permet la visió de la nar.r de la catedral a través de les dues finestres romàni-

ques qLle alìotgen les petites calllpanes per als tocs ftincionals de la catedrâÌ.

A través de les cobertes de la nau accedim Per una porta amb Ltn arc apllntat

flanquejat per l'escut d'Hug cle Cenelló al prirner nivell d'aquest cos superior,

I'espai que denominenT sã.1ø, tlels rellotges. Aqr-rí té lloc un important canvi etl lrt

solució estructural) en l'aparell de pedra, la decoració i la concepció de I'esp:ri

respecte al cos inferior, i es manté encara I'important gruix dels rnurs.
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La transició de la planta quadrrrda infèrior a l¿r de vuit cares es fà introcluint

que llo té finestral allotja l'escala que neix on acaba la inferior, sense estar coÍrìp-
nicades, de diàmetre sensiblement n-ìenor i perfectament tallada anb blocs mo-
nolítics peI a accedir a Lln nivell intermecli de I'antiga estrLlctlrra interna cle lesc ació actual) i el terrat superior.

li 
e porents nen,is de secció po_

tes i acaben en la clau formada
per quatre peces en tres filades amb l'escut del canongc Hug de Cen,elló en cadas_
cuna. Els capitells dels quals arrenqllen els nen,is estan decorats amb elements ve-

El deficient éstat de conservació de I'estança, les estructures obsoletes i la

quaranta anys) quant la mitja'a de *ida d'u'a campana és rnolt més llarga) i
la disrninució de la sonoritat harmònica de I conjunt des de tots els llocs cle la
ciutat.
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Elt la rcstaurlció portada'.1 tertre actnalutettl, s'hau descobert els fìlr¿rts tlc

sLtpol.t dc I'estructurt de fl-rsta originai situtrts en els r'èrtexs cle les arcades clltrc

r-rervis di¿rgontrls i en la terccr¿r fìlada sota els cirpitells del fLrst de les vr-rit colttur-

nes, qrle fà sr.rposar que aquestit estnlctLrra seguia Ltll esqtlelllil sir-nilar a la d'.rl-

tres eclificis rrcdio'¡rls concgllts. L'obertura dc lir port:r tapilda a una alçada in-

terr-nèclia c1e I'escal¿r d'accés al terr;rt, permct torllar la ir utilitz¿rr c<lrn accés al

nivell superior dc camp'.rnes a I'interior d'aqucst cos. I la rcstanr¿rció i cataloga-

cií> clels magnífìcs grøffiti de difèrcnts èpoqucs existetlts eu tota l'alçada dels

¡rnrs i¡teriors dcl recinte , ens clescobreix uuir particLll¿tr històri¿r del camparlar,

anb el ¡ou dels calllpallers) rellotgcrs i cuicladols c1e la catedral, dibr'rixos de per-

solles, r'aixells, cstris diversos, sir-nbologia cristiane i prrgrrur.'.

La novrr estrlrctLrr¿t de fusta de ronrc ha pcrmès allotjar ¿r i'intcrior cl'aquest

cos clel campall¿tl totes les cîtnparles de la c¿rtedral situacles eu dos nivells, arnb

rrccés des de la porta oberta abans asserrYalacl¿r. Els treballs eslllellt?lts h¿ltt acon-

scgr-rit assegnrar l..r bona conservaciír d'aqttestes històriques c¿llllp¿llres clavant Ia

i¡te¡-rpèrie, l..r seguretat contra accidents a la via pírblicit tlloti\/ats pcr a fèr-les

voitar ¿r les fìnestrcs, millor sonorit¿rt urusical i tLna audició millor des de tots els

angles de la ciutat.
Al llarg del ternps s'han fet divcrses interpletacions de cott-t s'havi¿r cle rema-

tar el carnpallar, segolls l'l-ripotètic projecte inicial, o si restava iuacab¿rt sellse cap

proposta c1'origen. Aquests interrogallts jtlntalnent amb 1'estat cleplolable de la

part alta dels seus paraments i cobertes pel pas clel ternps i lcs mntilacions ocasio-

¡ades per actes bèl.lics, r,an motivtrr incloure propostes per a la ren'rodelació, in-

closes cn el gran projecte de restauració i ordenació urbanística de tota l'illa de la

catedral reclactat per Elies Rogent i August Font.
Arub uns criteris totalment contraris a la conservació del tnonttt'ttettt, al ser-

vei exchrsiu del gust personal dels antors, de I'esplertdor del cr-rlte i d'exaltació

dels sentirnents nacionals de Catalun),a en aqtlell lllolnent vigents, es proposava

una manipulació ircorrecta del monument. A partir de la seva foruació restau-

raclora segr-rint Viollet-le-Dttc, l'arquitecte EÌies Rogent proPosava ampliar un

COS al CtÌmpanar, trausformar finestres) calats, cOrniSes, destruir el crls de remat

que allotja la canpana Capona i construir Lrn canpanar bessó al costat de l'evan

geli per a ressaltar millor el lìonltmelìt. Aquest projecte, redactat el 1884, r'a ser

revisat per la secció d'arquitectnra de la Real Acadenia de Bellas Artes de San

Fe¡rando, que \¡a desautoritzar tot el que es relacionava amb ia torrt: -carnpallar'.

Només va admetre el desrnuntatge del cos obsolet afegit sobre l'absis de S¿rnt

Oleguer i d'altres afegits sobre la sagristia cle la catedral, qtte es portaren a terlrle

els anvs posteriors.
Del projecte redactat el Ì95ó per I'arquitecte conser\/ador de ltr quartii

zo¡a, Alejar-rdro Ferrant, nornés es portà a terrne la restattració dels elemeuts
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petris lrlltilats clel corollalrent de l¿. coberta) serlse suprirnir el cos cle la Ca-
polla per tlll relllat en forma piramidal, tal cont proposava seguint els dibr.rixos
realitzats per l'arquitecte Joan Rubió i Bellver i per rnossè¡ loa¡ Serra Vilaró
uns alìJrs abans.

La recuperació actual dels elements onlamentals mutilats dels calats i bran-
cals clels fiuestrals i dels pinacles extcriors confì-ontats, s'h¿r fet arr-rb pedra clel
Mèdol, seguint el mateix criteri utilitzat en les restitnciol-rs històriques cle la ca-
tedral en els treballs constants de nanteniment i conser-\'ació cle la seva fàbrica.
La petita rallltra en la unió amb la fàbrica existent en totes les reintegracions fe-
tes nanifesta el delicat treball de recuperació d'aquests elements arqr-ritectò¡ics
seriats efèctuats per a entendre el conjunt de 1'arquitectura gòtica cl'aquest cos.
Les fèrides produides en els murs pels impactcs de projectils en les accio¡s bèl.li-
qr'tes s'hau deixat cotr a testimoni històric del passat, per a fèr una lectura atenta
de la seva història escrita en els pararnelìts exterlors.

6.2. Treballs arqueoiògics

Els treballs arqueològics al campanar han consistit en l'elaboració de petites
cales en dos punts concrets: la sala dels monjos, on s'ha pogut veure la coberta
d'aquest espai abans de la finalització de I'obra, que consisteix en nna capa de
trrorter lliscat sobre la volta, solució qr-re ja hern pogut obsen,ar a les capelles de
les Ne*s i Sant sal'ador o a la Sagristia; i a la sala de ca'rpanes, o'hom pot ob-
sen'ar els forats de les cordes i els encaixos de I'estructura de ftrsta que suportava
originàriarnent el cos cle campanes.

F{a estat interessant contemplar la qualitat dels rnorters de ies cobertes de les
voltes, a causa) i sens dubte, de I'aprofitament dels marbres ronans per a fer la
calç, i I'absència dels típics fàrciments de ceràmica als carca'\,ols.

D'altra banda, l'historiador de l'art lesús Blanco ha elaborat un estucli acluat
de les marques de picape drer i grøffirl del campanar) qlle aporta clades inrel.es-
sants sobre l'eyoluaió de la construcció.

7 . C onsi ¡1. er ø cio ns fin. ø ls

Amb aquestes tres actuacions s'exernplifiquen les darreres actuacio¡s de res-
tauració de la catedral de Tarragona que es porten a terme seguirrt lcs propostes
i les prioritats douades pel Pla director'. L'objectiu bàsic cl'aquest pla és te¡ir
present una Yisió global del monument dels diferents aspectes arqueològics,
històrics, documentals, artístics, constluctius, estructurals i mediarnbientals. i
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de les instal,lacions introdr"rTdes en èpoques modertles, per a poder diagntlsticlr'

en cacla cas la millor proposta de consen,ació i d'írs coherent alrb totes lcs pilrts.

L'elaboració cl'estudis previs i el treball interdisciplinari ha estat el catrí rlc-

cessari en els treballs de rehabilit¿rció i restauració duts a terme, i així se seguir:\

fent en el fìrtnr, amb el propòsit de conservar corn millor es pugui la catedral i

alrgmentar les dacles documentals i científiqr-res del nonutnent. Aquest írltim irs-

pecte es fa paral.lelament allb la tasca restattradora i es considera que té una iur-

portància vital per a invohrcrar tots els agents relacionats direct¿lment atnb la va-

loració i el bon írs i mattteniurent de la catedral.
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