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Intervencions arqueològiques a la catedral
de Tarragona: treballs del Pla director
(2000-2002)
JOSEP M. MACIAS SOLÉ, JOAN J. MENCHON BES, 
ANDREU MUÑOZ MELGAR, IMMACULADA TEIXELL NAVARRO1

1. Presentació

Sens dubte la catedral és el conjunt arquitectònic més important de la Tarragona
medieval. Les seves característiques arquitectòniques, evolució i especial ubicació
en el centre de l’antic recinte sagrat romà la fan ser un monument d’especial interès
per comprendre no tan sols la ciutat medieval i moderna sinó també la Tarraco ro-
mana i la Terracona de l’antiguitat tardana.

En el marc del Pla director de la catedral de Tarragona, dirigit pels arquitectes
Joan Figuerola i Joan C. Gavaldà, s’ha fet un seguit de treballs arqueològics, en con-
cret com a fase prèvia a l’execució del sistema de drenatge dels entorns del costat
nord del claustre. El motiu d’aquesta actuació ha estat donar la cobertura arqueolò-
gica correcta a les obres, tal i com està previst en la legislació catalana actual refe-
rent al patrimoni històric i en el Pla director. 

En aquest context, i atesa la sensibilitat tant de la direcció de projecte com del
Capítol de la catedral de Tarragona envers el monument i el seu coneixement des del
punt de vista arqueològic, es va redactar el corresponent projecte d’intervenció ar-
queològica a la zona nord del claustre-cases dels canonges, que es va dur a terme en-
tre els anys 2000 i 2002, d’acord amb el programa d’execució de l’obra. L’equip
d’arqueòlegs ha estat format pels qui subscriuen, amb la col·laboració inestimable
de Francesc Bosch i de les dibuixants Rosa Palau i Carolina Escoda. Hem d’agrair
la col·laboració de l’equip redactor i executor del projecte, Joan Figuerola, Joan C.
Gavaldà, Jordi Romera, Joan Alonso i Joaquim Villar així com de l’empresa adju-
dicatària F. Villar i els seus operaris. Cal també fer un agraïment especial a la sen-

1. Equip de Recerques Arqueològiques de la Catedral de Tarragona. Adreça electrònica: jjmb@tinet.fut.es.
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sibilitat i l’ajut brindat pel Capítol de la catedral, que personalitzem en els seus de-
gans, mossèn Josep Aragonès i mossèn Francesc Gallart, i el canonge obrer mossèn
Josep Serra. Tampoc podem oblidar l’interès del director del Museu Diocesà, mos-
sèn Josep Martí Aixalà, i dels arquebisbes Martínez Sistach i Pujol.

La catedral de Tarragona té la categoria de monument historicoartístic (R.O. de 3
d’abril de 1985, Gaceta de Madrid de 12 d’abril de 1905) i la ciutat de Tarragona és
conjunt historicoartístic des del 1966 (Decret 652/1966 de 10 de març, BOE de 22 de
març de 1966). A més, els elements arquitectònics del recinte de culte romà formen
part de la llista del Patrimoni Mundial de la Humanitat, de la Unesco (any 2000).

2. L’alt imperi i l’antiguitat tardana

Els treballs duts a terme a l’ala nord del claustre de la catedral de Tarragona, han
permès de poder estudiar una seqüència estratigràfica que en alguns punts podia as-
solir una potència d’uns nou metres, en una extensió que ultrapassa les dimensions
d’aquest costat de claustre. 

Tarragona s’estengué pel vessant meridional d’un turó de més de vuitanta me-
tres d’altitud sobre el nivell del mar. Aquesta especial orografia ha estat un element
clau per entendre la topografia urbana de la ciutat des d’època antiga. A la part més
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Figura 1. Localització de la intervenció.
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alta, hom va establir en època tardorepublicana la base militar i política de Roma
durant la Segona Guerra Púnica i la posterior conquesta d’Hispània. 

Al segle i aquest ampli espai, d’unes 18 hectàrees, és ocupat per dues grans pla-
ces (la inferior de representació politicoreligiosa, i la superior un recinte presidit pel
temple de culte imperial), i un circ que formarien el que s’ha denominat la seu del
Concilium Prouinciae Hispaniae Citerioris. En aquest mateix espai s’ubicà més en-
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Cases dels
Canonges
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Figura 2. Planta general i localització de la zona d’excavació 
(plànol base: J. Figuerola i J. C. Gavaldà).
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Figura 3. Planta dels sectors excavats (plànol base: J. Figuerola i J. C. Gavaldà).
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davant part de la ciutat visigoda de Tarracona i, segles després, fou el punt d’inici
de la reocupació feudal de la ciutat. 

Treballs arqueològics duts a terme a la zona de la catedral i al carrer de les Co-
ques van documentar l’existència d’un projecte urbanístic previ a les construccions
que ens ocupen, que es palesa amb l’obertura d’una gran rasa de fonamentació que
s’ha detectat al claustre, cementiri i hospital de Santa Tecla. Malauradament no dis-
posem de dades més extenses per poder definir millor les característiques i la cro-
nologia absoluta d’aquestes evidències preses com preflàvies.

La plaça o terrassa superior devia ser un ampli espai de 153 per 136 metres en-
voltat per un temenos format per un mur perimetral, en el qual hi havia una sèrie
d’obertures o grans finestres a cada set metres i mig entre eixos, i en el qual també
recolzava un pòrtic amb columnes els fusts de les quals devien fer uns cinc metres
d’alçada. D’aquest gran mur ens resten importants vestigis, especialment els dels
costats nord i oest del claustre de la seu, que van ser aprofitats com a part del seu
tancament. En els angles dels costats majors del pòrtic se suposa que hi havia uns
grans arcs amb exedres o fornícules possiblement destinades a allotjar estàtues de
culte imperial. A l’eix de simetria de la plaça, just entre l’actual capella de Santa Te-
cla i les oficines del Museu Diocesà, hom va construir una sala de grans dimensions,
coetània al conjunt que ens ocupa, que s’ha interpretat per part d’alguns investiga-
dors com la cella del temple al culte imperial. A més, recents treballs fets a la seu del
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Figura 4. Època imperial: construcció del mur del temenos, sistema de drenatge 
i gran espai de servei al voltant del temenos.
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Consell Comarcal del Tarragonés, han permès documentar altres estructures que es
poden prendre com part d’uns exedres en els laterals majors del mur del tremenos.

A l’antiguitat tardana aquests espais sofreixen una important transformació, amb el
desmantellament parcial de les estructures i la conversió en zona d’hàbitat, i en seu dels
poders polític i religiós, on destacaria l’episcopi del bisbe metropolità de Terracona.

Així es pot veure que, per exemple, a la seu del Col·legi d’Arquitectes es cons-
trueixen un seguit de murs perpendiculars al parament exterior del mur del temenos,
que junt a diferents troballes entre el claustre de la seu, fossar, antic hospital de San-
ta Tecla i carrer de les Coques —enterraments, peces d’escultura decorativa, dos
abocadors etc.— indiquen que almenys part de l’antic recinte sagrat imperial és
ocupat per habitatges i després per la seu de l’episcopi visigòtic, espai que a l’edat
mitjana tornarien a utilitzar la seu metropolitana i les dependències del poder ecle-
siàstic de la ciutat.

Desconeixem què devia succeir després de la conquesta arabomusulmana, fins i
tot no queda clar si Tarraco va ser presa de manera pacífica o violenta, encara que,
passés el que passés, el bisbe Pròsper i seus diaques Procopi i Pantaleó van marxar
de la ciutat poc després de l’arribada dels invasors.

Els treballs del Pla director a la banda nord del claustre han descobert una part
important del mur del temenos del recinte imperial. En aquesta zona s’ha conservat
una alçada de mur d’uns nou metres i s’ha pogut observar la tècnica constructiva i
els sistemes de drenatge del seu perímetre exterior, mitjançant un replè de megàlits,
rebuigs d’obra i reble, i un sistema de canals que hi duien l’aigua pluvial.

L’excavació arqueològica duta a terme entre els anys 2000 i 2002 no ha propor-
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Figura 5. Proposta de secció del pòrtic a partir de les darreres troballes.
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cionat evidències estratigràfiques corresponents a l’ocupació de la part alta de Tar-
ragona abans de les construccions del recinte sagrat, tal i com ha succeït en altres
punts de la catedral (excavacions de Th. Hauschild i J. Sánchez Real).

Així doncs, la primera gran fase documentada en la nostra intervenció ha estat
la construcció de l’area sacra de la seu de Concilium.

Des del punt de vista tècnic i constructiu hem pogut documentar una seqüència
prou clara. En primer lloc el desmuntatge del terreny, format per la típica roca cal-
cària terciària de la part alta de Tarragona, coneguda com a fetge de gat. La inter-
venció arqueològica ha permès observar com la roca és rebaixada mitjançant un in-
tens treball, del qual ens han quedat les marques de les eines, com seria el punxó,
corresponent a la fase final del desmuntatge. A més, s’ha pogut observar que la zona
posterior del mur del temenos, és a dir, a la part exterior de la plaça, va ser rebaixa-
da tot creant un espai de servei d’uns deu metres d’ample al darrere del mur, que es
correspon grosso modo amb l’amplada de les cases dels canonges. Aquest espai es
localitza a la banda nord i est del recinte sagrat, és a dir a la zona més alta del turó,
els actuals Pla de Palau i carrer de Sant Pau. A la part meridional no hi devia haver
aquest espai obert a la roca, ja que el pendent del terreny va obligar a sobreaixecar
aquesta zona de la plaça.

Quant als nivells constructius d’aquesta fase, per una banda s’ha pogut observar
l’aportació de balustres, entre els quals es barregen restes de pedra procedents del
treball dels carreus a peu d’obra, amb bocins de marbre del rebuig d’obra del treball
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Figura 6. Antiguitat tardana: construcció d’un mur de carreus reaprofitats i una cisterna.
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de la decoració arquitectònica. Destaquem dos elements: part d’un dit de marbre de
Luni-Carrara, de tretze centímetres de longitud, que devia formar part d’una gran
escultura de cinc o sis metres d’alt; i una sèrie de grans carreus decorats amb mot-
llura de taló a mig treballar, que interpretem com a peces de rebuig d’obra, llença-
des a la base exterior del mur del temenos, mesclades entre els nivells constructius.
Juntament amb grans blocs procedents del desmuntat del terreny devien formar part
del sistema de drenatge exterior de la plaça, associat a una interessant malla de ca-
nals de desguàs, dels quals n’hem trobat un i que posem en relació amb els que Th.
Hauschild va localitzar als anys noranta del segle xx.

Si ens referim al sistema constructiu del mur s’ha pogut detectar la fonamenta-
ció sobre dues filades de grans carreus de pedra lumaquel·la de la pedrera del Mè-
dol disposades de través. Els murs s’aixequen seguint la tècnica de l’opus quadra-
tum, amb grans carreus encoixinats de tres per dos peus disposats a trencajunt. No
es va utilitzar cap mena d’unió, a excepció de grapes de plom, com s’ha observat en
els carreus motllurats associats al nivell de desmuntatge. Quant al treball dels ca-
rreus, s’ha pogut observar una alta qualitat executòria, tant en el manteniment de la
modulació, com en les arestes i juntes de les peces, perfectament encaixades, o les
dimensions estables de les anathyrosis.

Aquesta qualitat tècnica dels picapedrers es palesa especialment en les fenes-
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Figura 7. Segles XII-XIII: la trama clara es correspon a les construccions 
del segle XII i la fosca a les de finals del XII i XIII.
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trae, amb un complex sistema de descàrrega format per arc pla, llinda i arc de des-
càrrega, amb peces encaixades de manera superba.

Finalment cal parlar de les evidències ceràmiques i elements de decoració es-
cultòrica de marbre.

Quant al primer cas, hem de tenir en compte que l’excavació dels nivells cons-
tructius imperials ens han proporcionat pocs materials arqueològics de tipus cerà-
mic. Hem de fer referència, però, a una vora de comuna africana de tipus Ostia II-
312, variant de cassola que es troba testimoniada des d’època flàvia; junt a un
individu de terra sigil·lada africana A tipus Lamb. 9A2 que es relaciona amb el ni-
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Figura 8. Proposta de secció de l’ala nord del claustre al segle XII

a partir dels treballs arqueològics.

Tribuna Arq. 2004-4  17/10/06  17:32  Página 229



vell de freqüentació de l’exterior de la plaça una vegada aquesta va ser construïda, i
per tant posterior a la fase edilicia.

Si ens referim als materials marmoris procedents de la decoració arquitectònica
de la plaça imperial hem de tenir en compte, en primer lloc, que la majoria de peces
i fragments de marbre de Luni-Carrara, procedeixen dels nivells de l’antiguitat tar-
dana i posteriors.

En primer lloc cal destacar un fragment de bust de Júpiter Ammó pertanyent a
un dels clipei que hom relaciona amb la decoració de l’àtic del pòrtic de la plaça del
recinte superior del Concilium. També s’han recuperat altres fragments d’orles de
clipei. I un important conjunt d’elements d’escultura arquitectònica, ara en estudi,
que permeten conèixer el programa decoratiu del pòrtic i la columnata del recinte,
tots ells de marbre de Luni-Carrara, a més del fragment de dit abans esmentat. Sob-
ta, però, l’escàs registre de bases i capitells, probablement perquè van ser reciclats
sencers en altres obres de l’antiguitat tardana. Al costat d’aquests elements, s’ha lo-
calitzat una gran quantitat de bocins de plaques de marbre de diferents procedències
que es relacionen tant amb la decoració parietal com pavimental del conjunt.

Ja a l’antiguitat tardana, hem de fer menció de la descoberta d’un mur perpendi-
cular al del temenos, fet amb carreus reaprofitats sense lligada de morter, que s’ha
de relacionar amb una cisterna que segellava exteriorment una de les grans fenes-
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Figura 9. Segle XIV.
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trae del mur imperial. Té unes dimensions de 6,77 × 6,77 metres aproximadament i
es cobreix amb volta de mig punt d’opus caementicium.

La localització d’aquestes dues estructures és molt interessant, perquè ens mos-
tra com a l’antiguitat tardana la zona de l’antic recinte de culte imperial va patir una
important transformació. Entenem que aquesta és bàsicament deguda als canvis de-
rivats per l’oficialitat del cristianisme, que van comportar la creació de nous espais
de poder religiós i el desmantellament dels conjunts edilicis pagans després de l’e-
dicte de Teodosi i la promulgació de lleis que permeteren desmuntar els vells tem-
ples. L’antic recinte imperial ja no tenia raó de ser i podia ser reestructurat per tal
d’adaptar l’espai al nou poder religiós, l’episcopal.

Per altra banda la situació de cisterna i mur adossats al parament exterior del
mur imperial, recorda les estructures del mateix període que es van localitzar al
Col·legi d’Arquitectes (datades en un principi a finals del segle v, encara que poste-
riorment s’han fitat a la primera meitat del vi) al costat oposat i també a l’exterior
de la plaça. En aquest espai es van documentar un seguit d’aules monumentals i una
cisterna, construïdes amb carreus procedents de l’antic recinte imperial, i hom ha
suposat que formaven part de l’episcopi de Terracona.

D’altra banda, aquestes cisternes, juntament a les localitzades a les places del
Fòrum i d’en Rovellat mostren el canvi de subministrament hidràulic d’època im-
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Figura 10. Segle XVI.
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perial, mitjançant aqüeductes principalment, a l’antiguitat tardana, amb la recollida
de les aigües pluvials en cisternes. 

Les excavacions arqueològiques al costat nord del claustre també han mostrat
altres elements que es relacionen amb la profunda transformació de la zona. Així
s’ha pogut observar que per damunt dels nivells arqueològics d’època imperial hi ha
una fase que cal datar a la primera meitat del segle VI, a l’igual que les restes es-
mentades del Col·legi d’Arquitectes, que ha mostrat el desmuntatge de la decoració
i pòrtic del recinte sagrat. Les dimensions i tipologia de les restes pètries, princi-
palment bocins molt esmicolats, mostren un clar procés de reaprofitament dels ma-
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Figura 11. Fragment de cap de Júpiter Ammó pertanyent a un clipeus decoratiu
de l’edifici imperial.
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terials, com seria l’extracció dels estriats de les columnes per tal de reciclar-les en
altres construccions, potser els nous edificis de representació com podria ser l’epis-
copi o l’església catedral, identificada amb la Santa Jerusalem citada al Codex Ve-
ronensis.

Hi ha una transformació en la qual les grans construccions imperials que han
perdut el seu ús es transformen en els nous equipaments eclesiàstics de Terracona.
D’aquesta manera part dels murs del temenos es desmunta, i es conserven els trams
que es consideren aprofitables per a les noves construccions i urbanisme de l’anti-
guitat tardana. 

Hi ha un altre element que cal tenir en compte, la localització de dos abocadors
en la zona de l’antic recinte sagrat, l’un sota l’actual Consell Comarcal del Tarrago-
nès, antic hospital de Santa Tecla, dins del porticat del recinte sagrat; i l’altre al
claustre de la Seu, dins de la plaça imperial. El seu descobriment indica la presència
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Figura 12. Fragment de dit d’estàtua monumental.
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Figura 13. Mur del temenos a la sagristia de la capella de la confraria 
de Santa Tecla.
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d’espais d’hàbitat en la seva proximitat i la transformació del sistema d’eliminació
dels residus urbans.

Som, doncs, davant un procés engegat al segle v i que mostra que al vi, després
de la desaparició de l’administració romana i de l’Imperi hi ha una transformació
d’aquests antics espais, potser motivada per una planificació oficial de tipus religiós
amb el trasllat del primitiu episcopi des de la llera del Francolí, relacionat amb la
basílica martirial del bisbe Fructuós i els seus diaques, a l’antic espai de prestigi re-
ligiós en l’Imperi.

La localització d’aquestes estructures perpendiculars al temenos, però d’enver-
gadura arquitectònica, i associades a cisternes, tant a les excavacions del nord del
claustre de la Seu com del Col·legi d’Arquitectes fan plantejar una sèrie de qües-
tions que ara per ara no es poden respondre de manera satisfactòria. Som davant
d’una planificació urbanística que ocupa la perifèria del recinte sagrat o també l’an-
tiga plaça de la terrassa superior on hi hem de situar la seu episcopal? Quina seria
l’extensió dels equipaments episcopals, quina part o parts de la plaça imperial ocu-
paven? Fa la impressió que la part est, on hi ha la major concentració de les troba-
lles era la més densament ocupada, però aquesta idea es basa en una informació des-
igual del recinte superior en època tardoantiga.
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Figura 14. Canal de desguàs de la fase imperial.
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3. L’atzucac islàmic i la restauració de la seu arxiepiscopal

La invasió arabomusulmana de la península Ibèrica va significar la fi de la ciutat an-
tiga de Tarraco. L’exili de l’aparell eclesiàstic, i no per la conquesta islàmica sinó
possiblement per la revolta de Munnuz uns anys després, no és pas un fet puntual o
intranscendent, sinó que probablement va comportar el desmembrament de l’es-
tructura de poder de la ciutat. Aquesta ja havia perdut pes en favor de Barcino al
llarg dels segles vi i vii i, amb la invasió, encara la deixa en una posició més margi-
nal, fora ja de les noves xarxes de comunicació i relació amb el poder. Aquesta nova
situació geopolítica deixaria Tarraco en una via morta. 

Què passa amb la ciutat entre els segles viii i xi? Era una zona deshabitada o es-
tava estructurada com a nucli urbà? La resposta encara no és clara, però tal vegada
caldria pensar en l’existència d’un cert poblament, el qual no podem o no sabem de-
finir arqueològicament.

A la catedral es conserva l’anomenat mirhab que s’ha volgut relacionar amb la
mesquita aljama de Tarraquna, encara que en realitat és una peça procedent dels
banys de Gaf’ar de Madinat al-Zahra, i per tant queda en suspens el registre ma-
terial altmedieval o andalusí que hauria d’haver a la ciutat abans de la conquesta
feudal.

L’any 1091 es restaura la seu episcopal, amb el bisbe de Vic Berenguer Senio-
fred de Lluçà, encara que cal esperar al segle xii per veure l’ocupació definitiva de
la vella ciutat visigòtica: el 1118 es lliura al bisbe de Barcelona, Oleguer Bonestru-
ga, i el papa Gelasi II el designa arquebisbe de Tarragona, mentre que Robert Bor-
det comença la colonització de la ciutat i el territori. Malgrat tot, hem d’esperar al
1145, per tenir un arquebisbe establert definitivament, Bernat Tort. L’any 1153-
1154 es conquereix Siurana, darrer reducte islàmic a Catalunya i aquell mateix any
signa la butlla d’Anastasi IV amb el primer llistat de parròquies de l’arquebisbat de
Tarragona, i l’arquebisbe dota la canònica de la catedral.

L’antic episcopi visigòtic, o el seu espai, ocupat de nou devia ser, sens dubte, un
conjunt massa atrotinat i poc funcional per a les necessitats de la seu, restaurada per
tal de deslliurar l’església catalana dels lligams amb la seu de Narbona. Així la res-
tauració de la càtedra necessita de la reocupació dels antics espais litúrgics i reli-
giosos i no tan sols l’església mare visigòtica i l’episcopi amb la nova catedral i ca-
nònica, sinó que també l’església martirial de l’amfiteatre amb Santa Maria del
Miracle, la zona funerària del Francolí, amb almenys dues esglésies a l’antiguitat
tardana, amb Santa Magdalena de Bell-lloc, o la zona funerària de la muntanyeta de
Mas Rimbau-Mas Mallol amb el temple de Sant Pere Sacelades.

L’any 1154 Bernat Tort estableix la canònica catedralícia, i la dota amb un mo-
nestir en forma de fortalesa, segons diu el document, i l’equipament necessari; ce-
llers, graners, dormitori, cuina i sala capitular… Aquesta data es pot entendre com
la gènesi del nou conjunt arxiepiscopal, amb la construcció dels espais necessaris
per a la vida comunitària de la canònica, i el començament de les obres de la nova
església, ja que segurament les dimensions i l’estat del vell temple visigòtic no s’a-
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deien amb les necessitats de la seu recuperada, de manera que al 1167 ja s’esmenta
una donació per a les obres del nou temple al testament de Pere de Queralt.

El monestir canònica s’articula al voltant d’un claustre que se situa a l’angle
nord-oest de l’antic temenos imperial, en un excel·lent estat de conservació potser a
causa de la seva utilització com a part integrant de l’episcopi visigòtic. Els condi-
cionants topogràfics i el desig d’utilitzar els murs imperials d’opus quadratum, pro-
voca que el claustre quedi situat entre el transsepte i la capçalera de la nova església
catedral, quan usualment aquest espai es localitza entre aquest i la nau.

Les excavacions dutes a terme han permès localitzar al costat nord del claustre
un gran edifici i part d’un segon, que en principi s’han de datar a la segona meitat
del segle xii. Aquestes construccions aprofitarien com a tancament meridional el
mur del temenos romà, i utilitzarien el passadís de servei coetani al mur, obert a la
roca viva en època imperial. Com a límit occidental hi hauria la cisterna i el mur de
carreus tardoromans esmentat anteriorment. Aquesta estança, de dimensions simi-
lars al refetor dels canonges, del segle xii, estava dividida interiorment per un seguit
d’arcs diafragma, dels quals se’n conserva un de pràcticament sencer i part de tres
més. La façana nord tenia un seguit d’obertures que recorden el sistema d’arcs o fi-
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Figura 15. Motllura de taló localitzada als nivells d’enderroc i relacionada 
amb l’acabament del mur del temenos imperial.
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nestralls que es veu en el dormitori dels monjos del monestir de Santes Creus. Quant
als accessos d’aquesta estança és versemblant que s’utilitzessin algunes de les fe-
nestrae del mur del temenos, com s’ha pogut palesar durant els treballs d’excavació. 

En efecte, la intervenció ha permès estudiar una d’aquestes obertures imperials
a la qual se li va rebaixar l’ampit motllurat original per tal de fer un pas cap a una
escala tallada en els nivells tardoromans i rematada amb una capa de morter de calç,
que servia per arribar al nivell de la nau, format també per un paviment de calç d’es-
cassa entitat, i diferents nivells de terra trepitjada. La cara interior de la fenestra es
va reforçar amb un cap-i-alt del qual ens han arribat els encaixos dels salmers. Ig-
norem si altres obertures del mur imperial tenien la mateixa funcionalitat, ja que, o
bé han estat esventrades per envans d’època baixmedieval o per l’obertura de cape-
lles. Un fet força interessant és que la coberta del claustre amb voltes de creueria,
que es data entre finals del segle xii i principis del xiii va necessitar l’extradossat del
mur del temenos (que no arriba al metre de gruix) de tal manera que es van con-
demnar les fenestrae, inclosa l’aprofitada com a porta de la nau, fet que estableix un
clar terminus ante quem per a la construcció d’aquesta sala.

Ara per ara no es pot definir la funció d’aquesta estança, tot i que l’hem de po-
sar en relació amb les diferents peces que es localitzen en el claustre de la catedral
com són el refetor, la sala capitular i la sagristia.

Els arcs diafragma que cobrien la nau es van construir amb un lleuger biaix res-
pecte al mur del temenos, i es van utilitzar carreus del recinte imperial convenient-
ment retallats i acabats a cop de tallant de tall, algun dels quals amb marques de pi-
capedrer. Es va poder excavar la seva fonamentació, que consisteix en una potent
rasa que arribava a la roca, dins la qual es va aixecar l’arc amb un lleuger eixam-
plament a la base en forma de banqueta que recolza tant a la roca com en el fona-
ment de carreus de través del mur romà. El treball de les dovelles és força acurat, i
es pot observar com les peces tenen totes la mateixa mida de rosca i l’extradós ben
acabat, fets que ja no es veuen en arcs de cronologia posterior.

Els treballs arqueològics també han permès de poder estudiar part de la cons-
trucció del refetor dels canonges (segle xii) on es va poder observar una altra vega-
da la reutilització dels carreus d’època romana, just retallats, de manera que els pa-
raments d’aquesta cronologia a la catedral de Tarragona mostren un especejament
molt gran i, fins i tot, s’hi poden veure fragments d’inscripció monumental romana
aprofitats en el mur.

La nau del segle xii ara descoberta va sofrir una important transformació a
principis del segle xiv, quan a l’angle nord-oest del claustre es va construir la ca-
pella de la Mare de Déu de les Neus (1317), en el lloc on hi havia una de les fe-
nestrae romanes. És una petita capella gòtica de planta poligonal aixecada amb
carreus de dimensions molt més petites que els de les construccions del segle xii.
Són peces que es poden moure amb la força d’un home, que es van col·locar a
trencajunt i a la cara exterior de la capella s’ha pogut veure un acabat a junta ple-
na sense gaire cura i el marcat amb mangra de l’especejat de carreus. L’excavació
ha mostrat que la capella era rematada amb una coberta a una vessant, fet que fa
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pensar que en fer-se la capella potser la nau d’arcs diafragma ja no era en ús i, a
més, ja no tenia teulada. Aquesta coberta és una obra de morter de calç lliscat, gai-
rebé una terrassa, amb sobreeixidors senzills que consisteixen en sengles frag-
ments de teula fent de canal als angles de la capella. Aquesta solució de la cober-
ta s’ha pogut observar també en altres punts de la catedral, com la sagristia, la sala
capitular, ara capella de Corpus Christi, o en les naus laterals del temple.

Els materials arqueològics procedents dels nivells d’època medieval ens fornei-
xen dades interessants per a la seva caracterització a la ciutat de Tarragona.

En primer lloc, els materials ceràmics relacionats amb els nivells dels segles xii
i xiii responen a grans trets al que coneixem ceramològicament en altres punts de la
ciutat de Tarragona. 

Cal destacar la presència de ceràmiques grises de tradició feudal, essencialment
olles amb decoracions incises, al costat de les quals comencen a aparèixer els pri-
mers grans recipients oberts o cossis. En el segle xiii aquestes formes es comple-
menten amb produccions vidrades en majors percentatges, cosa que augmenta os-
tensiblement a la baixa edat mitjana i època moderna.

Quant a les produccions de vaixella de taula vidrada, cal destacar la presència
essencialment de ceràmica blanca, verda i morada i blava catalana, a banda de les

Intervencions arqueològiques a la catedral de Tarragona 239

Figura 16. Paviment d’opus signinum de la cisterna de l’antiguitat tardana.
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produccions similars de procedència valenciana i d’altres punts de la mediterrània.
Al seu costat, ens trobem amb grans contenidors tipus alfàbia, junt a les sèries de ce-
ràmica vidrada melada, marró o verda (gerres, olles, cassoles, etc.)

Ja en època moderna cal destacar en els nivells dels segles xvi i xvii la presèn-
cia de la ja coneguda ceràmica de reflex metàl·lic, probablement de procedència
reusenca, tot i que no hi manquen exemples valencians, i en la següent centúria, les
produccions locals i importacions de ceràmica blava i policroma, que enllacen ja
amb les sèries valencianes i les pròpies del segle xix.

En referència a les característiques arquitectòniques de les construccions me-
dievals i modernes hem de veure en primer lloc, com la presència de les estructures
imperials condiciona la topografia urbana de la zona fins a l’actualitat. D’aquesta
manera el mur del temenos resta dempeus, tot i que en altres punts es desmunta per
raons diverses.

Les construccions dels segles xii i xiii es relacionen amb l’obra de la seu me-
dieval i la canònica, amb la introducció dels models constructius del romànic i del
gòtic ja al segle xiv. Òbviament els precedents romans imposen els traçats geomè-
trics de la nova construcció com és el cas de la situació del claustre al nord del tem-
ple catedralici, òbviament per tal d’aprofitar el mur del temenos. Però s’imposa tam-
bé en altres aspectes, com el reaprofitament de carreus romans en la construcció de
les estances, cas del refetor o la nau formada per arcs diafragma. Aquestes peces, gi-
rades per tal d’aprofitar els paraments de lliurança de les filades, pateixen un acaba-
ment a base de tallant de tall i en força casos s’hi cisellen marques de picapedrer. La
unió dels carreus es fa amb un junt molt acurat, tot utilitzant morters de calç força
bons, sens dubte per la utilització dels marbres romans com a matèria primera per la
cuita de la calç.

Per altra banda s’ha observat el folre del mur del temenos per tal de construir les
voltes de les galeries del claustre. Aquest folre es materialitza també amb carreus re-
aprofitats i treballats amb una tècnica similar als de la nau del refetor dels canonges.

L’excavació també ens ha mostrat la utilització de la tàpia reial o calicastrada
en les construccions de la catedral, encara que en espais que ja no són de prestigi,
sinó més utilitaris, com a la nau d’arcs diafragma. Aquesta tècnica constructiva s’ha
pogut constatar en altres punts de la catedral (excavacions del Museu Diocesà anys
2003-2004 i en fase d’execució) i de la mateixa ciutat de Tarragona.

La construcció de la capella de les Neus i la de Sant Salvador, als segles xiv i
xvi evidencia ja una sèrie de canvis importants. En el primer cas, podem veure la
utilització de carreus de dimensions molt més petites que els de les edificacions dels
segles xii i xiii, possiblement per esgotament de les possibilitats d’espoli i reciclat-
ge d’edificis romans i per l’explotació de pedreres properes a la ciutat, documental-
ment conegudes en l’obra de la Seu. També proliferen les marques de picapedrer i
no manca la utilització del morter de calç de qualitat.

En canvi l’obra de la capella de Sant Salvador, a banda d’introduir l’estil renai-
xentista, utilitza un tipus de pedra, la sorrenca del Loreto que també veiem utilitza-
da en la capella de la Confraria de Santa Tecla. Es tracta d’un material lapidi molt
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Figura 17. Fenestra del recinte sagrat. Va ser aprofitada durant el segle XII

com a porta d’accés a la nau medieval descoberta.
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fàcil de treballar, tallable amb serra sense problemes, però que a la llarga ha creat
unes importants patologies des del punt de vista estructural. En aquests casos s’ha
observat un ús diferenciat d’eines, amb la utilització de gardines per al tall fi, i un
canvi d’estereotomia dels carreus.

Tant a la capella de la Mare de Déu de les Neus com en la de Sant Salvador hem
pogut documentar un sistema de coberta senzill i prou mediterrani, com és la realit-
zació de terrasses a base de planxes de morter de calç lliscat, tècnica que també es
va utilitzar en la sagristia, la sala capitular-capella de Corpus o les cobertes de la nau
central del temple catedralici.

4. Les reformes d’època moderna i contemporània

La dinàmica constructiva de capelles en el claustre comença al segle xiv i continua
posteriorment. Així, el 1553, el matrimoni de Nicolau Albanell i Àngela va pagar la
construcció de la capella de Sant Salvador, d’estil renaixentista que és al costat de la
de les Neus. En aquest cas, es tracta d’una peça de planta rectangular coberta amb
volta de mig punt, de la qual s’ha pogut estudiar la part exterior, formada per un pa-
rament de carreus de petites dimensions, acabats amb gradina, molts dels quals amb
marques de picapedrer, i remat motllurat de la cornisa. La coberta és una terrassa
gairebé plana feta com en el cas de la capella de les Neus, amb morter de calç.

En aquest segle, encara que d’estil gòtic molt tardà, es va aixecar la capella de
la confraria de Santa Tecla, a la capçalera del refetor dels canonges, tot ocupant part
de l’antiga nau del segle xii. És una construcció de murs de maçoneria i aprofitant
el parament de carreus tardoromà abans esmentat, amb contraforts en els angles, so-
bre els quals descansa una volta estrellada. Les finestres són de mig punt i la porta
és un bell arc conopial obert en el mur del temenos, en el lloc on hi ha una fenestra.

La construcció de les capelles de les Neus, de Sant Salvador i de la confraria de
Santa Tecla, implica una important transformació de la zona nord del claustre de la
seu, amb l’amortització de la nau del segle xii, que queda fins i tot al descobert, ja
que poc després d’aixecar-se les capelles de Sant Salvador i la confraria de Santa
Tecla hom va bastir un sistema de drenatge i contenció de terres que consisteix en
un mur de maçoneria i un passadís de servei amb paviment de morter de calç darre-
re de les capelles de Sant Salvador i de la Mare de Déu de les Neus.

L’any 1580 el Capítol de la seu va cedir part del refetor dels canonges a l’arque-
bisbe Agustín perquè l’habilités com a capella del Santíssim, de manera que aquest
antic espai monacal quedà reduït a la meitat. Potser en aquests temps és quan s’esta-
bleix la comunicació entre refetor i la cisterna tardoromana. L’estudi d’aquesta i l’ob-
servació del parament adjacent per la banda est, és a dir el mur del temenos, ens mos-
tra una sèrie d’elements que caldria explicar satisfactòriament. En primer lloc ens
trobem amb dues obertures cegades en època indeterminada que impliquen el seu can-
vi d’ús, de cisterna a estança practicable. En segon lloc, un rebaix al mur del temenos
en forma d’arcosoli dóna pas a una petita obertura a la manera de portella de torn.
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Figura 18. Vista del mur del temenos i al fons l’arc del segle XII exhumat durant 
les excavacions.
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Per altra banda, a l’interior hem pogut observar una sèrie de forats en el paviment
d’opus signinum tardoromà, preparats per sustentar estructures de fusta que podrien
prendre’s com a bancs de treball. També es van detectar evidències de foc. 

Aquests elements ens fan pensar que la cisterna hauria pogut ser aprofitada com
a cuina en relació amb el refetor dels canonges. Però quan? El fet és que l’estrati-
grafia que la colga data de finals del segle xix o principis del xx, moment en què es
construeixen les actuals cases dels canonges.

La darrera gran fase constructiva que hem documentat és el colgament amb un
potent nivell de terres de bona part d’aquestes estructures, atès que la zona sofreix
una gran transformació deguda a la construcció de les noves cases de canonges se-
gons el projecte dels arquitectes Elies Rogent i August Font i Carrera. Aquestes
obres també comportarien el desmuntatge de construccions tant d’època medieval
com moderna, cas de part de la cisterna tardoromana, i l’aprofitament de carreus
d’època flàvia en fonamentacions dels nous edificis.

En època moderna hem pogut constatar la utilització de murs de morter de calç
i reble, així com el material ceràmic constructiu —primer rajoles i, després, totxo
massís— en l’elevació de murs.

Finalment cal fer constar que les obres de reforma de les cases dels canonges,
executades entre els segles xix i xx van comportar la destrucció de restes arqueolò-
giques de gran interès, com part de la cisterna tardoromana, i l’aprofitament de ma-
terials petris romans i medievals tant en l’obra com en els farciments constructius.
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