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AJUNTAMÈNÍ DE

TARRAgOnA

ADDENDA III

coNVENr especínc DE col.LABonncró ENTRE L'AJUNTAMENT DE
TARRAGoNA , L'rNSTrrur cRrllÀ D'AReuEoLocrA clÀss¡cl r el cnpíro¡DE LA CATEDRAL / ARQUEBTSBAT DE TARRAGONA,PER A LA ReRl¡rZRClÓ
D,uñA sEGoNA AcruAcró anoueolÒclca A L'tNTERtoR DE LA cATEDRAL DE
TARRAGONA
Tarragona, 19 de maig de 2011
REUNITS
1,\,

nda, la Sra. Rosa Maria Rossell Rigau, tinent d'alcalde i consellera
ora de l'Àrea de Cultura, Patrimoni i Ensenyament de I'Ajuntament de
, en nom i representació d'aquesta institució, amb domicili a la plaça de la
Tarragona i CIF P-4315000-8.

tra, a Dra.

endav
d'acord amb el seu
Direcció de I'lnstitu
Rovellat , s/n de Tarr
a

(en

anzà, directora de I'lnstitut Català d'Arqueologia
ctua en nom i representació d'aquesta entitat,
func ions que li foren delegades pel Consell de
d'ab ril de 2002, amb domicili a la plaça d'en
0033 -J.

I d'una altra banda, Mons. Miquel Barbarà Anglès, degà - president del Capítol de la
Catedral de Tarragona, que actua en nom i representació d'aquesta entitat, amb
domicili social al Pla de la Seu, s/n. De Tarragona iCl 300001G.
EXPOSEN

Primer. Que el dia 11 de juny de2010 es signà un conveni marc de col'laboració entre
de Tarragona, el Capítol de la Catedral de Tarragona / Arquebisbat de
6
tt Tarragona i I'lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica per a la coordinació de les
!(,
actuacions arqueològiques derivades del Pla Director de la Catedral de Tarragona
::t
¡
3 I'Ajuntament

!'õ
Ito (Fase lV).
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Segona. Que ja s'ha efectuat una primera actuació a la Catedral de Tarragona durant
rs I'any 2010 i que ha estat valorada molt positivament pels membres de la Comissió de
:ù
Seguiment del Conveni Marc.

TE

J

Tercera. Que d'acord amb la tercera clàusula de I'esmentat conveni en què s'estipulen
les característiques dels convenis específics, acorden les següents,
CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE

1. L'objecte d'aquest conveni específic és dur a terme un segon projecte d'excavació
arqueològica a l'interior de la Catedral amb la voluntat d'aprofundir més en el
ioneixement històric del monument id'acord amb els objectius científics que
determinaren la primera intervenció derivada del conveni específic signat el dia 11 de
juny de 2010.

2.

Aixi mateix, persegueix ampliar el coneixement de la naturalesa estratigràfica del
subsòl de la Catedral cosa que facilitarà els futurs treballs d'intervenció relacionats arnb
la lV fase del Pla Director de la Catedral.

3. La descripció tècnica de la intervenció i el

pressupost econòmic corresponent

s'annexen a aquest conveni.
SEGONA. AUTORITZACIÓ I SUPORT LOGíSTIC
.,/

El Capítol de la Catedral /Arquebisbat de Tarragona autoritza les

intervencions
primera
i
conveni
d'aquest
arqueològiques especificades en la clàusula
, en aquest
que
durà a terme la
sentit, es compromet a facilitar, les necessitats de I'equip tècnic
intervenció i que estan definides en la descripció tècnica de la intervenció que s'annexa
a aquest conveni.
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TERCERA. DIREGCIÓ OEIS TREBALLS

p

Els treballs arqueològics seran dirigits pels tècnics de la Comissió de seguiment,
amb les determinacions d'aquesta, tal com s'estableix en la clàusula cinquena
eni marc.

ARQUEOLÒCICN

f

,mòria administrativa d'intervenció arqueològica,
patrimoni
històric i artístic aplicable.
cultural,
la
legislació
de
ãmb
cTNQUENA. COST I FINANçAMENT

1. El cost previst de la intervenció s'estableix en 60.000€. D'aquesta quantitat

I'Ajuntament de Tarragona n'assumirà 35.000 € (lVA inclòs), per als què ja es disposa
de la corresponent consignació pressupostària. L'ICAC assumeix la xifra de 25.000€.

Amb la prèvia autorització de la Comissió de seguiment del conveni marc, el cost
previst del projecte podrà ser augmentat a partir de mecenatge privat,. En cas de no
aconseguir més pressupost s'adequarà I'actuació als recursos econòmics disponibles.
Serà competència de la Comissió de seguiment la presa de les mesures oportunes
anteriorment assenyalades.

2. L'Ajuntament de Tarragona lliurarà a I'ICAC la seva aportació de 35.000 € (lVA
inclòs), prèvia presentació per part d'aquest de les factures corresponents, d'acord amb
els terminis següents:
1er: Quan el projecte d'intervenció arqueològica disposi de la corresponent autorització
de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. Aquest
pagament correspondrà al 60% del pressupost i serà de 21.000 € (lVA inclòs).

2on. Quan s'hagi lliurat la memòria de la intervenció arqueològica a l'Ajuntament de
Tarragona. Aquest pagament correspondrà al 40% del pressupost i serà de 14.0O0 €
(lVA inclòs).
SISENA. RÈGIM SUPLETORI

Les previsions del conveni marc seran d'aplicació en tot allò que aquest conveni
específic no determini expressament.
SETENA. DURADA

Aquest conveni específic entrarà en vigor en el moment d'ésser signat i serà vigent
mentre s'executi I'actuació arqueològica prevista en la clàusula primera d'aquest
conveni i es resolguin les obligacions administratives i les necessitats científiques
d'aquest projecte de recerca arqueològica. l, en tot cas, mentre s'execLlti la lV Fase del
Pla Director de la Catedral de Tarraoona.

l, com a prova de conformitat, signen el present conveni pertriplicat en la
esmentats a I'encapçalament.
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Directora
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tècniques

Ajuntament de Tarragona
lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica
Capítol de la Catedral (Arquebisbat Tanagona)

realitzat per:

Dr. Josep M. Macias Solé (lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica)
Sr. Andreu Muñoz Melgar (Arquebisbat de Tarragona)

Sra. lmma Teixell Navarro (Ajuntament de Tarragona)

recció arqueològica proposada:

0bjectiu:

Josep M. Macias

-

Andreu Muñoz - lmma Teixell

Realització de dos sondejos estratigràfics, un a l'àrea fìnal de la nau central tocant al transsepte de

la

Catedral de Tarragona, i un altre a l'àrea de I'absis. Es pretén, una aproximació científica a la naturalesa

estructural de la part posterior del temple de culte imperial aixÍ com documentar possibles evidències
d'altres cronologies, en especial atenció a les restes de I'antic catedral visigòtica.

Dates intervenció:

Marc científic:

2011

Projecte d'excavacions arqueològiques a la Catedral de Tanagona en el marc de la

fase lV del Pla Director de la Catedral de Tarragona

Avalcientífic:

(
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lnstitut Català d'Arqueologia Clàssica

2, Context històric ijustificació

La catedral de Tanagona està enclavada en I'espai més elevat de la topografla de la ciutat i abraça una extensa
superfície identificada amb els núm 1 del Pla de la Seu, núms. 1-7 delcarrerde Sant Pau inúms 1-3 delpla de Palau.
S'hi pot accedir al conjunt des de diferents portals obert a I'entramat urbà actual.

Els romans ocuparen aquest espai a partir de fìnal de segle lll aC i el convertiren en el campament militar des d'on
iniciaren a la península lbèrica les lluites contra els cartaginesos comandats per Anníbal. Posteriormenl, Tarraco fou
punt d'arribada de les tropes romanes que iniciaren la conquesta del que fou Hrspanla. Una prova d'aquesta activitat
són les muralles romanes que conservem encerclant el nucli històric de Tanagona: la Part Alta.

Amb I'obtenció del rang de capital provincial, Tarraco inicià un conjunt de transformacions urbanístiques presidides, dalt

del tossal, per un gran recinte sacre que envoltava el temple dedicat a I'emperador August. Cal recordar que el culte
romà s'efectuava fora dels temples i no al seu interior. Un cop produida I'ofìcialització del cristianisme a partir de final del

s. lV dC, les voluntats dels emperadors ordenaren un gradual procés legislatiu que afavorí la suplantació dels cultes
pagans pels cristians. És així que la zona patí un fort procés de transformació escenogràfìca i ideològica.

RepresenÍacíó o idealització del temple d'August en numerari d'època de Tiberi.

A

partir dels segles

V i Vl, la fesomia urbana d'aquesta zona canvià

radicalment amb

la conformació

d'espais

residencials -amb els seus abocadors de deixalles a I'aire lliure- i espais de representació oficial tant civil com religiosa.
En el marc d'aquesta realitat també s'erigí la catedral visigòtica associada al seu episcopi i espai cementirial. La incursió

islàmica d'inici del segle Vlll marcà un període d'abandonament de més de quatre segles fìns a anibar a la restauració
defìnitiva de la seu metropolitana i primada amb I'inici de la nova catedral medieval a mitjan segle Xll. Des d'aleshores,

eltemple catedralici ha presidit I'skyline de Tarragona, atenta als canvis ivicissituds de la seva història iamagant-nos
en el seu subsòl part de les respostes que necessitem per reconèixer i comprendre I'evolució de la nostra ciutat i de les

nosres creences.

És així que el subsòl de la catedral de Tarragona conserva, segons els indicis arqueològics actuals, vestigis dels edificis

de culte anteriors a la construcció de la Seu medieval que poden estar relacionats amb el culte a I'emperador romà

i

també amb la seu episcopal visigoda. Atesa la rellevància potencial d'aquestes restes i els resultats obtinguts en la
campanya de prospeccions geofísiques desenvolupada I'any 2007 així com la constantació de I'existència del temple
que presidi el recinte de culte del Fòrum Provincial de Tàrraco durant les tasques arqueològiques del passat any

2011, es considera oportuna la realització de dos nous sondejos per a aproximar-nos més

a la realitat històrica-

arqueològica que amaga el subsòl de la Catedral de Tarragona,

Per dur a terme aquesta actuació, se signà un conveni de col'laboració entre I'Ajuntament de Tarragona, I'lnstitut Català

d'Arqueologia Clàssica i el Capitol de la Catedral de Tarragona (Arquebisbat de Tarragona). Es tracta del tercer conveni
de col.laboració en matèria arqueològica signat en els darrers anys i, d'aquesta forma, s'impulsa institucionalment un
projecte de recerca col.lectiu amb deu anys d'antiguitat i que té, com a objectiu fonamental, la coordinació de tots els
treballs arqueològics relacionats amb l'execució del Pla Director de la Catedral de Tanagona. En aquest context, la

t actuació es vincula a la lV fase del Pla Director de la Catedral de Tarragona, que durant I'excavació romandrà
tancada al culte. Aquests sondejos obeeixen a una necessitat de recerca, però al mateix temps és una
conèixer encara més la realitat geològica del subsòl cara al desenvolupament dels treballs de restauració
al Pla Director.

Composició infogràfica de /a Seu medieval dins del recinte sacre del s. I dC (aaiu digivisión).

3. Antecedents: la prospecció geofísica (2007)

Els resultats d'aquestes prospeccions geofísiques es mostren força concloents quant a la detecció d'una important
anomalia física en el subsòl de I'actual seu Metropolitana de la ciutat. La identificació d'aquesta evidència amb el temple

d'August sembla ser una evidència inqüestionable que es fonamenta en aquesta intervenció, pero també en el context

històric

i

arqueològic

de la ciutat. Les evidències arqueològiques identifìcades en el forum coloniae

desestimen,

finalment, la ubicació del temple d'August en la part baixa de la ciutat i, conseqüentment totes les mirades han retornat

cap a la Part Alta de la Ciutat (Ruiz de Arbulo ef. al.2006, Pensabene/Mar 2004, Macias et alii2007). El temple
d'August és un dels ítems de I'arqueologia

i la historiografìa hispànica i, més específìcament, dels estudis sobre

el

fenomen del culte imperial. Malgrat això és una realitat arqueologica encara molt imprecisa i dificultosa de constatar
donada I'afectació produTda després de la desaparició del culte imperial i, específicament, per la superposició d'una
Catedral medieval que exemplifìca un clar episodi de continuïtat d'ús religiós en acròpolis de la ciutat

,

La primera referència coneguda se situa en el segle XVI (Lluis Pons d'lcart) i amb posterioritat apareixen nombrosos
treballs d'erudits locals i, ja en la segona meitat del s. )(X, es produeix una intensifìcació de la recerca paral'lela a la
professionalització de la nostra disciplina. Theodor Hauschild fou el primer que va apreciar la coincidència dels eixos

axials de la Catedral

i del

recinte de culte. Altrament, per tots aquells que s'adjudiquen la localització del temple

d'August, cal recordar que en el Diccionario Geográfico Universalde 1833 es troba la primera referència que ubica el
temple d'August en aquest indret:

'to

que ubo en esfe recinto se ignora,

y

solo por una gran masa de mamposteria que

se obserua en el llano de la Catedral, puede conjeturarse que hubo alli un grande edificio. Tal vez no seria aventurado
colocar aqui el famoso templo de Augusto, del cual se ven aun colosales resfos en la pared del claustro de la catedral, y

no

hace mucho tiempo se encontro un trozo de fuete de columna istriada, cuyas proporciones dan una elevacion de 80

palmos, inclusa /a öase y capitel", (vol. lX, 506-507). A partir d'aquest moment han estat molts els investigadors que ha
pensat que el temple d'August es trobava sota la Catedral.

Les dimensions de I'anomalia geofísica, el seu posicionament en relació a I'axialiat del recinte de Culte del Concilio
Provinciana Hispànica Citeriors i, posteriorment, amb la pròpia seu metropolitana son els factors que propicien aquesta
interpretació, A més, el missatge que transmeten els nombrosos fragments de la decoració arquitectònica i, en concret,

de l'àticdelpòrtic perimetral, mostren la voluntatde reproduirelmissatge iconogràfic ipolític delfòrum Augusfum ique,
de forma indirecta, ens reflecteix Tàcit amb la voluntat dels Tarraconenses en l'adopció del culte imperial.

Els resultats han estat concloents i, a pesar de les tradicionals reticències que aquesta metodologia encara genera en el

nostre col lectiu, podem afìrmar la presència d'un extens basament que pot associar-se al temple autoritzat per Tiberi
donant per finalitzada una discussió cientíÎca de quatre segles. Les prospeccions defineixen una alteració amb una
amplària màxima de 27 m reflectint una estructura arquitectònica més ampla que la nau central de la Catedral. La
prospecció també demostra que la cota de conservació es troba per sota del nivell aproximat del recinte sacre, dedu'it a

partir de la banqueta de fonamentació del peribolos i que, a tenor dels paral'lels coneguts, ens marca I'alçada del pòrtic
perimetral situat a 2 o 3 graons per sobre d'aquest nivell. Aquestes mesures han de ser assumides amb la indeflnició

inherent a les seccions geofisiques

i per la possibilitat,

previsible en un procés d'espoli tardoantic, que

el

perímetre

podi fora de carreus i que hagués estat extret. Un clar exemple és I'espoli que va patir el temple de culte

jimperial

de Mérida (Mateos 2006). Conseqüentment l'amplària detectada assimila el temple octàstil situat sota la

catedral amb els 32,13 m que amida el temple de Mars Ultor o els 29,6 m del temple de culte de Còrdova localitzat al
carrer Moreria. Ambdós són els referents més immediats del temple de culte imperial de Tanaco.

En relació a la longitud del temple la imprecisió és més elevada atès que, presumptament, la prospecció geofisica no ha

evidències corresponents a I'escalinata frontal donat que aquesta presentaria, segons els models coneguts,
ió molt més lleugera en no haver de suportar cap càrrega considerable. Per aquest motiu, els 35 m de
longitud de la secció geofisica semblen curts en relació als 51 que devia amidar el temple de Mars Ultor o els 47,03 del

del carrer Moreria. Per altra banda, la similitud mètrica té continurTat en relació als fragments de Íris
ctònics que s'han recuperat

i que pertanyen als temples augusteus (cf. Ganzert '1996, Márquez et alii2004,

2005, Ventura 2007). Les troballes impossibiliten la teoria manifestada per nosaltres d'un temple octàstil

i

Per concloure, en el termini previst s'ha dut a terme aquesta campanya de prospeccions geofísiques en el subsòl del

/r4

recinte catedralici. L'extensió dels treballs ha assolit els objectius previstos tot abraçant la totalitat de I'extensió de les

î\
'<o

naus de la catedral (amb alguna capella lateral inclosa) i tres dels braços del claustre annex tot permeten la combinació

Y

de diferents tècniques de prospecció geofísica. L'extensió de les tècniques a aplicar ha estat determinada per

¡.1

u

f\-,t,

I

les

caracteristiques del subsò|. Això ha permès també constatar la potencialitat arqueologica. És a dir, que la construcció
de la Seu medieval no va comportar el rebaix absolut dels elements precedents fìns a arribar a la roca. Es presumeix la
presència d'estratigrafia arqueològica

i I'examen

laterals, així com entre la nau central

i I'entrada al temple medieval.

indica profundes alteracions o diferències entre les naus central

i

Quant a la zona del claustre el geo-radar ha

detectat alteracions coincidents amb les fonamentacions de la columnata del recinte de culte així com un buit en I'indrel

E

ocupat per la cisterna medieval. La identificació d'aquests elements, I'existència dels quals era desconeguda per I'equip
de prospecció, és un fet que reflecteix el grau d'aproximació de les tècniques emprades.

Tractar, des d'un punt de vista arqueològic, el que és una evidència geofísica pot semblar prematur per tots aquells que,

prudentment, qüestionen

o

matisen aquest tipus d'indicis;

i

encara pot semblar més atrevit

si validem

aquesta

metodologia per un edifìci cultual d'aquesta rellevància. No obstant, considerem que la conjunció entre els diversos
resultats proporcionats per les tècniques emprades, I'extensió de I'evidència i la coherència del seu emplaçament en
relació a I'entorn urbanístic són garanties suficients. A més, els resultats d'aquestes prospeccions són, més enllà de la
pròpia descoberta, útils perquè s'efectuen en un moment de la recerca en què es posa en dubte la unitat del projecte
urbanistic oue va determinar la fesomia fìnal del Concilio Prouinciae. Així doncs, I'estudi dels elements de decoració
arquitectònica, I'anàlisi de les traces arquitectòniques i de llur modulació urbana incideixen en I'existència de dos grans
projectes de transformació urbana, on el segon va substituir i ampliar un de primer inconclús (Macias et alii,2007b.
Puche, Macias, Fiz, 2007\.

Tot aouest discurs s'efectua a oartir de criteris estilistics
sense que les evidències estratigràfìques i ceramològiques

hagin obtingut, per la seva escassetat, un protagonisme

del tot necessari. El temple d'August i el seu un primer
períbolos ara semblen evidències inqüestionables que

tenen en les sèries monetals tiberianes l'únic referent
numismàtic. La decoració arouitectònica del recinte de

culte mostra un discurs iconogràfic a imatge del Fòrum
Augustum

i

la planta urbana que, a poc a poc

anem

precisant, presenta com a clares referències els santuaris
urbans del Forum Pacl's , "du Cigognied' a Avenches, de
Bagnols a Alba y "du Aut-Bécherel" a Corseul (Maligorne,
2006, 37-55).

Proposta d'ubicació del temple en funció de
les prospeccions geofísiques.
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Seccions longitudinals de Ia Catedral (ERT). fofs fres reflecteixen el basament. En e/s talls ha quedat molt ben definit el
frontal del temple (a l'esquerra) marcant Ia presumpta separació entre el fonament de l'edifici i el de l'escalinata. Les
alteracions del subsò/ presumeixen la presència d'una rica estratigrafia arqueològica. Aquesta evidència permet
modificar I'emplaçament deltemple en relació al recinte de culte, corregint la posició teòrica implantada en la publicació
de la Planimetria Arqueològica de Tarraco.

Antecedents : intervenció

TEI com

ja s'ha indicat, I'any 2007 un conveni entre

l'Arquebisbat de Tarragona

i I' lnstitut Català d'Arqueologia

-Clàssica va permetre realilzar un projecte de prospeccions
geofísiques que evidenciaren que, en el subsòl de la Catedral

de

Ïarragona,

es

conservaven estructures

que

podien

ionar-se amb el temple romà que presidia I'antic recinte de

Fòrum Provincial, seu del Concilium de la Provincia
Vista general del sondeig arqueològic efectuat l'any

la Hispània Citerior.

2010

^\
¿.\

als arqueòlegs lmma Teixell (Ajuntament de Tanagona), Josep Maria Macias (ICAC) i Andreu Muñoz (Capítol de la
Catedral).
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L'àrea triada per efectuar el sondeig fou I'espai integrat en la

segona navada (comptant des
Catedral),

de la

portalada

de

just en un dels extrems longitudinals

s'iniciaven

les

arqueològrcs

anomalies geofisiques.

de camp

fìnalitzaren

Els

la
on

treballs

el 28 de juliol. La

intervenció ha permès I'existència del temple romà que
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presidí el recinte de culte del Fòrum Provincial de Tàrraco.
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Aquest temple situava la seva façana a partir de la meitat
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de la segona navada de la catedral medieval i d'acord amb
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les proves geofisiques elfìnal de la seva estructura es troba
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Detall de la fonamentació deltemple

I'alçada del transsepte. La seva amplada ocupa tota

I'amplada de la nau central i gran part de les laterals. La modulació resultant permet afìrmar que el temple era octàstil. El

I

)

\

temple cal emmarcar-lo cronologicament en un moment indeterminat del segle I dC.
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Les estructures que han pogut ser localitzades corresponen a

la part inferior de la fonamentació de I'edifici. Es distingeix
una gran estructura (a la manera d'un gran mur amb una

amplada aproximada
irregulars, morter

de 1,80 m)

formada per pedres

i diferents capes de reblerts constructius

i

un nucli extens i regular d'opus caementicium i pedres unides

amb morter que te una profunditat de 2,30 m. Aquest nucli
descansa en un estrat compacte d'argiles

i

aquest,

a

la

vegada, sobre la pròpia roca. En aquest punts cal destacar

i

agraTr la intervenció del Col'legi d'Aparelladors, Arquitectes

tècnics i Enginyers de I'Edificació de Tarragona (COAAT) que

va

aconsellar fer uns sondejos geotècnics que permetessin

donar informació sobre les capes inferiors del terreny o bé de

les mateixes restes i alhora aprofitar per fer un penetració
estàndard o SPT (de I'anglès standard penetration fesf) per
determinar la resistència del terreny. Per poder efectuar totes
aquestes proves, ens vam posar en contacte amb els serveis
professionals del CITAM (Centre d'lnvestigació Tecnològica

Assaig de Materials, SA), fundat I'any

1979 pel

Fotogrametria de I'enllosat original de la Catedral, extret
i reposat durant la darrera actuació
L'informe preliminar del COAAT assenyalava que:

"(...) podem comprovar com e/s sondeþs realitzats

a

i

COATT.

ambdues bandes ens donen dues components molt

diferenciades: a I'exterior trobem argiles fins a la cota -6,5 (materials naturals de rebleft), mentre que a l'interior

trobem un gruix de 2,30 m (molt coincident amb la tomografia de resistivitat) de materials elaborats (morter i roca
calcària) que podríem assimilar a una llosa de formigó ciclopide 2,30 m de gruix, tenint elterreny, a partir d'aquesta
cota -3,5

m, les mateixes caracferístiques que I'anterior sondeþ, fins a arribar a la cota -6,00 on apareix la roca

calcària. El gruix de les argiles esfå comprès entre 1,20

i1,40 m. Podríem pensar que aquesta capa

d'argiles

regularitzaria el lleuger pendent que té cap a I'exterior la roca calcària. Respecte a la prova de fensló admrsslb/e i
assenfamenfs feta en

el sondeig 2, sobre I'estrat C d'argiles marrons una mica humides, el

resultat obtingut és

d'l,20 Kp/cm2. Tenint en compte e/s coeflclenfs de seguretat aplicables en I'actualitat, les tecnologies consfrucfives
d'avui, podríem suposar que aquest terreny permetria suportar, actualment, un edifici de 12 plantes (uns 36 m

d'alçada) sobre una llosa de fonamentacio, similar a la trobada, si bé podria ser armada

i

de menys gruix

(aproximadament, 1,5 m)."

No es pot verificar de manera absoluta que el temple trobat sigui el dedicat a I'emperador August però tota una sèrie
d'evidències porten a considerar el fet des d'una alta probabilitat. És així que el temple és octàstil.
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També es troba envoltat per una plaça porticada que imita el
programa arquitectònic del fòrum d'August de Roma presidit

pel temple de Mars U/for (Mart Venjador). En

el

decurs de

I'excavació s'han trobat elements d'escultura arquitectònica en

diferents tipus de marbre com Luni-Canara (ltàlia)

o Giallo

antico (Tunísia). Dos d'aquests elements decorats són de
marbre proconès (Turquia). Sabem que I'emperador Adrià va
romandre a Tarraco durant I'hivern dels anys 122-123 després

de Crist i que va sufragar la restauració del temple d'August
l'àrea excavada un cop reposat el

paviment. (posf haec Hrspanlas petiit et Tarracone

hiemauit, ubi sumpto

suo aedem AugustiresfrÍui'f), però desconeixem I'abast d'aquesta obra. S'han relacionat amb aquest fet dos capitells

corintis de marbre del Proconès. D'altra banda sabem que la màxima concentració de pedestals dedicats als flamines,

A partir de mitjans del segle V es documenten transformacions al recinte de culte iniciant-se un procés progressiu

de

desmantellament de les estructures arquitectòniques paganes. L'aparició d'un mur datat en el segle Vl que descansa
sobre el nucli d'opus caementicium de la fonamentació deltemple romà evidencia que aquest ja ha estat desmantellat
a l'època visigòtica amb I'objectiu de reaprofitar i comercialitzar els seus materials constructius.

,,{
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No es documenta cap estructura o realitat arqueològica entre la última fase visigòtica i la baixa edat mitja, Aquest fet
ens fa pressuposar que aquest tram de navada devia estar integrat en el projecte inicial de la catedral romànica o del
seu urbanisme contigu. Entre els segles Xlll i XIV es documenta una fonamentació que podria servir per recolzar algun
element de tanca provisional d'obres i una canalera en opus caementicium que podria actuar com a infraestructura de

drenatge. Finalment s'ha pogut documentar que I'enllosat actual de la catedral, en aquest punt, fou construiT en el
segle XIV seguint la tècnica de lbpus secf/e amb pedra de Santa Tecla, Llisós i marbre de Carrara.

5. Antecedents: difusió social

Amb anterioritat

a

I'inici dels treballs, s'inicià

un blog informatiu en la

revista Saptens

(blogs.sapiens,caUrecercatempleaugust) tot aprofìtant la seva plataforma de difusió. Aquest blog, a més, ha estat
constantment publicitat mitjançant els mitjans de comunicació i els recursos institucionals dels promotors del projecte
(mailings iwebs). La informació introdujda ha tingut un doble objectiu: alliçonar icontextualitzar un projecte de recerca
atractiu i, sobre tot, facilitar un seguiment proper dels treballs arqueològics. No es tractava únicament de difondre els
resultats de I'excavació i la validesa dels treballs geofísics, sinó també donar a conèixer la quotidianitat del mètode i de

la tasca arqueològica. El marc arquitectònic de la Catedral i totes les troballes que es preveien foren considerades
inicialment com elements d'interès social, però també volíem calibrar I'estètica, diversitat

i complexitat de la

nostra

metodologia de camp com factors atractius de seguiment.

Creiem que la resposta ha estat satisfactòria i s'ha generat un dinàmica de consulta amb una mitjana de temps d'uns 4
minuts. Un cop anunciada la iniciativa (21106110) es va assolir una mitjana de 120 consultes diàries els primers dies

i,
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després de diverses peticions, es prengué la determinació de duplicar els continguts en llengua castellana (a partir del
6/07/10). Actualment hi ha tres períodes diferenciats en I'existència del blog. Durant la fase d'excavació (28/06 a 31/07)

s'ha assolit el nombre de 7813 i 1295 visites en les llengües catalana icastellana respectivament. En el periode 1/08 a

20/09 el blog va anunciar que no s'actualitzarien els continguts

i

fou consultat 3336 i 893 vegades respectivament.

Finalment, el blog ha reprès la seva activitat, tot i que a un ritme molt menor, per tal de difondre tota I'activitat de recerca

i de difusió que es pugui dur a terme. Entre els dies 21l09

i 12111 ha rebut 2009 i 837 consultes. De forma

sintètica

podem determinar que, fìns el '13/'10, el blog ha estat obeft en una norantena de ciutats de I'Estat i en una cinquantena
de paTsos. Aproximadament les ciutats amb més consultes són Tarragona (35%), Barcelona (33%), Madrid (8%), Girona
(3,5%), Mataró (1,5%), etc. Mentre que els estats són Espanya (90% seguit a molta distància d'Alemanya, ltàlia, Mèxic,

Puerto Rico, Anglaterra, França. Finalment, s'aprecia com augmenta la deslocalització de les consultes segons el
nombre de consultes en llengua castellana, ja que en els tres períodes establers el percentatge de consultes és el
següent: 14,21%, 21,1 1% i 29,4%.

En tot aquest periode podem afìrmar que el recurs ha estat una eina informativa a I'abast del ciutadà, del nostre
col'lectiu i, fins

i tot, per als mitjans informatius que I'han consultat

com a guió de treball. Quant als mitjans de

comunicació, la mesura ha estat conceftar dues hores d'atenció personalitzada
manera cabia I'oporlunitat de fer un seguiment transparent

in

situ cada divendres. D'aquesta

i periòdic del decurs de I'excavació i han estat els

periodistes, més enllà de les preceptives rodes de premsa institucionals a I'inici

propis

i al fìnal de la intervenció, els que

decidien el ritme i la intensitat de la notícia. El resultat d'aquesta estratègia es pot calibrar a paftir dels 25 mitjans de
comunicació, que han fet un seguiment de la intervenció, sense poder quantificar els mitjans digitals que, a través de les

agències informatives, se n'han fet ressò. Finalment, els dies 30 i 3'l de juliol es realitzaren unes jornades de poftes
obeftes en què, durant unes 7 hores, unes 1700 persones van visitar l'àrea d'excavació. Foren ateses simultàniament
en tres grups: els primers davant d'un projector on s'explicava el context de la recerca i els resultats més immediats; els

segons davant el sondeig estratigràfic;

i en sortir

havia una vitrina on s'exposaven els objectes recuperats més

signifìcatius. Finalment, en el decurs dels treballs s'ha atès a totes les persones que s'han adreçat individualment i a

més de 20 grups pertanyents a col'lectius professionals d'arqueologia, geologia, arquitectura, personal d'activitats
culturals i turístiques de diferents administracions públiques i privades, grups acadèmics, etc.
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Programa detallat

"

Es proposa la realització de dos sondejos rectangulars. El prrmer d'ells s'ubicarà en I'eix axial de la catedral, que, a la

vegada, reprodueix els eixos axials del possible temple d'August

i

del recinte sacre del Concilium

Prouinciae

concretament a l'àrea final de la nau central tocant al transsepte. La superfície d'excavactÓ se situarà com a màxim
entorn els 90 m2 i tindrà una forma aproximada de 22 per 4 m, en funció de la superfície que estableixin les lloses de
lactual paviment de la catedral, i de les dinàmiques propies de coordinació amb els treballs derivats de la fase lV del
Pla

El segon sondeig se situarà en l'àrea de I'absis en el lloc exacte on el paviment d'opus sect/e medieval està afectat

i

pavimentat per un enllosat de pedra de mitjan s. XlX. D'aquesta forma s'evita quasevol afectaciÓ del sòl original
medieval. La superfície d'excavació se situarà entorn dels 16 m2 itindrà una forma aproximada de 3 per 7 m, en funciÓ
de la superfície que estableixi el cordó perimetral extern de les lloses de l'àrea per protegir en tot moment el paviment
medieval d'opus secfi/e, Altrament I'actuació arqueològica s'adaptarà als criteris de seguretat que estableixi el tècnic
responsable, en coordinació amb el tècnic de seguretat del Pla Director de la Catedral de Tanagona. En aquest aspecta

es compta amb I'experiència positiva de la fase anterior. Quant a les UTM les coordenades de la catedral sÓn (zona
absis) 353885, 4553673.
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Situació aproximada dels sondejos estratigràfics per efectuar.
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6.2. Obiectius fonamentals

a

Aproximació a la primera fase constructiva de la Catedral medieval.

a

Coneixemeñt de les fases constructives intermitges de la Catedral
medieval.

Documentació de possibles evidències d'ocupació tardorromana

i

visigòtica en l'àrea deltranssepte i en I'absis, amb especial atenció
a possibles restes de la Catedral visigòtica.
Conèixer la naturalesa estructural del temole romà en les àrees de
la seva cel'la i la part posterior de I'edifici,

Conèixer
precedents

les evidències d'època romana contemporànies
a les

i

estructures del recinte de culte del Concilium

Provinciae de la Hispania Citerior.

Detall de l'àrea 1 d'íntervenció

6.3, Metodologia i tècniques.
El procés de treball consistirà en les següents actuacions:

.
.
.
.

Aixecament planimètric dels elements de pavimentació i numeració.
Extracció de les peces, individualització de les peces i reordenació de les mateixes.
lntervenció arqueològica i documentació.
Protecció de les restes, farciment de les cales efectuades amb capes de terra compactades i reposició de la
pavimentació.

La metodologia de treball de camp se centra en la documentació estratigràfica i en el sistema d'enregistrament de la
seqüència formada a partir dels diferents processos de deposició -naturals i antròpics- i de construcció que es poden
haver format en el subsòl catedralici. Els principis teòrics es recullen en obres d'investigadors com M. Wheeler

i K.

Kenyon (respectivament Beginning in Archaeology -1952- i Archaeology from the Eañh -1954. No obstant, I'obra més

difosa i que suposà una defìnició més desenvolupada fou Principles of Archaeological Stratigraphy d'en E.C. Hanis

-

1979. A partird'aquests treballs id'altres que els seguiren icomplementaren amb la seva experiència, conceptes com

els diagrames Harris Matrix, plantes d'acotament horitzontal o seccions estratigràfìques esdevenen d'aplicació comuna

en diferents jaciments europeus. Posteriorment aquesta metodologia s'ha aplicat a la recerca de I'arqueologia

de

I'arquitectura i arqueologia de la construcció, aspectes igualment previstos en I'actuació que es proposa.
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el camp de la documentació gràfica, la metodologia de treball vindrà determinada en funciÓ de I'objectiu i de les
de I'objecte arqueològic sobre el que s'ha de treballar. Afortunadament, la tecnologia actual dÓna un ampli
ventall de possibilitats que permet triar entre diverses metodologies. El desenvolupament

i I'abaratiment de costos

d'adquisició i execució de tecnologies d'enginyeria inversa permeten la seva aplicació, de forma efìcaç dins el món de
I'arqueologia. Aixi, avui en dia, a més del tradicional dibuix manual podem disposar de suport topogràfìc, fotogrametries,

escàners làser, G.l.S, infografìes, i un llarg etc. Totes aquestes tecnologies i formes de treball són, en principi, correctes,
els seus avantatges i els seus inconvenients i seran els factors externs els que determinaran qutna o quines seran
adequades. El que s'ha de tenir clar és que I'aplicació de qualsevol d'aquestes noves tecnologies no han de
ista. S'apliquen com un mitjà adequat per aconseguir un objectiu determinat. La tecnologia ha de ser

tr un

n mitjà que permeti arribar on es vol i que, a més, possibiliti ampliar les possibilitats actuals. Mai és una finalitat en si
. I aquesta és una màxima que s'oblida massa sovint.

En el cas oue actualment ens interessa es creu que la millor forma de treballar és utilitzant una combinació de
fotogrametria digital i dibuix tradicional a mà. La fotogrametria digital és una eina perfecta a I'hora de documentar, de la
manera més objectiva i generalista possible, la realitat arqueològica. La teoria sobre la que es basa és, en essència,

molt simple, A partir de parells fotogràfìcs d'un mateix objecte, fets des d'angles diferents es permet determinar la
posició espacial de cada un dels pixels, generant una imatge tridimensional amb textura fotogràfica. El que s'obté és un

.la
\

autèntic clon, una còpia digital d'allò que s'ha fotografìat on es reprodueix fidelment tant la geometria com la textura. Es

N
t\
'\Ð

crea dins I'ordenador una còpia exacte de I'objecte del nostre interès, estant determinat el grau de precisió únicament
per la qualitat de la fotografia. Els avantatges són tant evidents com inqüestionables. Sempre es disposarà d'una còpia

h.)
j)l

rv'ì

d'allò que s'ha fotografiat en el moment d'haver-se fotografiat. Si per qualsevol raó desapareix o bé alterat (sigui pel
procés propi d'excavació sigui per qualsevol altre causa), sempre es podrà recuperar el seu estat original, al menys de
forma virtual.

Pero I'obtenció d'aquesta còpia virtual no és I'objectiu final. No és vol generar un clon pel plaer de generar-lo. El que es
c
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persegueix és el de traslladar a I'ordenador una realitat determinada per tal de poder realitzar amb posterioritat, i amb

.-o
.:: F

molta més comoditat, qualsevol treball gràfìc d'anàlisi i comprensió. Amb I'avantatge que no hi ha un limit temporal per a

oo

aquest poslprocés. S'ha trrat la fotogrametria digital enfront d'altres tecnologies que generen productes similars

:3

(bàsicament els escàner làser) bàsicament per dos factors: la maniobrabilitat i agilitat a I'hora d'obtenir les imatges i els

.!';,

o!gE

PS

requisits de potència de hardware requerits.

\I

En la fotogrametria digital les imatges es generen, òbviament, a partir de fotografies fetes amb càmeres comercials
Això dóna a aquest sistema una gran mobilitat, ja que permet accedir a llocs difícils sense gaires problemes i, sobretot,
salvar les dificultats d'obtenció de fotos verticals, sigui amb escales, pexa, globus o, com és el cas que ens afecta,
bastides. La realització de fotos verticals és important ja que és la millor manera de poder documentar plantes. Les fotos

obliqües, fetes a alçada de persona, generen gran quantitat de zones d'ombra, que sÓn més grans i més nombroses
quan més irregular sigui la superfície a documentar. L'altre avantatge és que la fotogrametria digital no requereix d'uns
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requìsits extraordinaris de maquinari. Aixo dóna una gran agilitat i viabilitat, economica i en temps, a I'hora de plantejar-

se una documentació d'aquest tipus en una excavació. El programa escollit per tal de realitzar les fotogrametries és
I'lmage Master de la casa Topcon, programa que ens ha demostrat la seva eficàcia i exactitud en treballs anteriors.
Aquest és un programa generat dins el mon de la topografia i està dissenyat específìcament per tal de crear models
tridimensionals, sigui d'objectes sigui de territori a partir de la fotografìa.

Amb aquest programa es genera una imatge virtual tridimensional formada per una malla sobre la que s'adapta la
fotografia, obtenint aixi una extrema precisió geomètrica al mateix temps que conserva la textura original. Aquestes
imatges virtuals serviran de base per al treball manual de camp.

D'elles s'obtindran ortofotografìes de les zones

a treballar, i amb

aquestes es procedirà

a la lectura i

adequada

interpretació de les estructures. Es podria dir que es "dibuixarà" fent servir les ortofotografìes com a plantilles, calcant

els diferents elements al mateix temps que es defineixen

i interpreten

les diferents estructures. Així es conjuga la

veracitat (entesa com a reflex de la realitat el màxim objectiu possible) de la fotogrametria amb la capacitat analítica del

dibuix arqueològic tradicional, sense que cap dels dos primi sobre I'altre, ja que tots dos són imprescindibles

i

necessaris en un bon dibuix arqueologic.

Consegüentment, aquests nous recursos no són incompatibles amb la presentació fìnal de la planimetria amb Autocad,

seguint els preceptes

ja establerts per la legislació vigent.

Aquesta tasca serà efectuada per

la la Unitat

de

Documentació Gràfica de I'ICAC i tots els resultats seran implementat amb la topografia ja existent sobre la catedral de
Tarragona i amb la base planimètrica constituTda pel projecte de Planimetria Arqueologica de Tarraco.

Iot el material arqueològic

recuperat serà netejat i codifìcat individualment. El número de codifìcació o siglatge portarà

les sigles identificatives d'aquest jaciment, l'any d'interuenció arqueològica, la Unitat Estratigràfica i, en els exemplars
dibuixables i/o estudiables un número d'identificació individual i correlatiu a cada UE. Tots els conjunts de materials

arqueològics seran inventariats

i

tota la informació informatitzada per

a

posteriors estudis estadistics

o

de

representativitat. L'inventari a realitzar diferenciarà el tipus de material arqueològic (ceràmica, fauna, moneda, etc).
L'inventari del material ceràmic pretén la identificació, quan sigui possible, de la classe ceràmica, la funcionalitat

i la

procedència. lgualment s'empraran les taules tipològiques comunament emprades en les classificacions formals de

cada repertori. Es realitzaran estudis ceràmics acurats en tots aquells conjunts homogenis i tancats quantitativament
imoortants.

Altres elements a tenir en compte són I'estudi del material numismàtic, vitri, epigràfic, etc. També està prevista

la

incorporació d'un antropòleg en cas d'aparició de restes humanes. Està prevista la recollida de mostres de morter de

calç de totes les estructures arquitectòniques que es puguin documentar, a fi de caracteritzar la seva composició y els
percentatges de la barreja. Aquestes dades s'integraran en la base de dades de la Unitat Arqueomètrica de I'lCAC. Les

dades referents a les ceràmiques comunes tardoantigues s'integraran en el projecte de Arqueología y Arqueometría de
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cerámicas de cocina tardorromanas en e/ Mediterráneo )ccidental: una aproximacion integral(H4R2009-08290), que té
r. Cau com a lP i on participa el Dr. Macias com a investigador.

Es tindrà una especial cura en el mostres de les macro-restes vegetals que es puguin obtenir en aquest entorn urbà

Les macro-restes vegetals són habitualment les restes que més es conserven en els jaciments arqueològics.

Ens

referim com macro-restes a fustes carbonitzades o no i a restes carpològiques (llavors i fruits). Els carbons i fustes
provenir de zones forestals o de cultius d'arbres de I'entorn per a abastir-se de combustible, fruits, calor, llum o
de construcció. El seu estudi ens aportarà informació del tipus d'ús de la fusta (fusta verda o seca, el calibre de
tipus de combustió...)aixícom de I'entorn o entorns biogeogràfics d'on procedeixen les espècies utilitzades. El
responsable d'aquesta conservació és la carbonització que es produeix de manera intencionada o accidental
- La carbonització intencionada és la qual es produeix en forns i llars domèstiques
- La carbonització accidental es produeix a causa de incendis que poden sofrir les estructures de fusta

Altre tipus de conservació d'aquest tipus de material és la mineralització que es produeix a causa d'una gran
concentració orgànica i una circulació irregular d'aigua carregada de sals minerals en estructures com fosses i latrines
urbanes. Les restes arqueobánicos poden trobar-se en dos tipus de dipòsits:

/d

- En acumulacions i relacionats amb eskuctures arqueològiques
- Dispersos per en el sediment deljaciment

\

r\J

t\
\.a

Finalment, però no perquè sigui menys important es recullen a mà aquelles fusta carbonitzades o no que tinguin forma
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d'utensili

o

objecte anotant la seva procedència estratigràfìca, així com els carbons

a datar. Aquestes

mostres

s'embolicaran amb un paper d'alumini que a continuació es guardaran en una borsa de plàstic amb la seva etiqueta de
procedència.

A I'hora de recollir les mostres, és important anotar amb un indeleble en les borses de mostreig,

la

procedència de les restes d'aquests dos tipus de formació, doncs d'això dependrà una bona interpretació dels resultats.
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6.4. Mitians materials, temps d'execució i infraestructura d'estudi

Ells mitjans materials en relació a la infraestructura, eines de treball

i de tractament o estudi dels

materials seran

facilitats per les tres institucions implicades: l'Ajuntament de Tanagona, I'ICAC i el Capitol de la Catedral.
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6.5. Proqrama de consolidació

Un cop finalitzi la
colgament

del

arquitectòniques

intervenció arqueològica està previst el

sondeig cobrint

les

possibles estructures

amb geotèxtil i introduint una

estratigràfica diferenciada

i

seqüència

incorporant restes materials

contemporànies. Es compactarà

el subsòl i es

reincorporarà

I'enllosat actual amb la seva corresponen pavimentació.

6.6. Equip d'intervenció i recerca preliminar

Direcció:

Josep Maria Macias (ICAC), Doctor en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona (1999).

Andreu Muñoz (Capítol-Arquebisbat), Llicenciat en Geografia

i

Història per

la

Universitat de

Barcelona (1987)

lmma Ïeixell (Ajuntament Tanagona), Llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona
(1

Assessors:

ee6).
Albe¡1 Casas (UB, calibració de les prospeccions geofísiques)

Miguel A. Cau (ICREA-UB, pels contextos ceràmics tardoantics)

Antonio Peña (UAB, materials decoració arquitectònica)
lsabel Rodà (ICAC, epigrafia i material lapidi)
Francesc Tuset (UB, arquitectura paleocristiana)
Anna Gutiénez (lCAC, materials inorgànics)
Itxaso Euba (lCAC, materials orgànics)
Documentació
Selecció de

gràfica:

mostres

Unitat Documentació Gràfica de I'lCAC.
Dra. Anna Gutiénez (ICAC)
Dra. ltsaxo Euba (ICAC)

Equip

d'intervenció

5 Estudiants d'arqueologia i 2 auxiliars d'excavació.

18

post ifinançament

despeses executives d'aquest projecte són cofìnançades per I'Ajuntament de Tanagona

.t,,,
ud'Arqueologia

i

I'lnstitut Català

Clàssica, mentre que la direcció arqueològica és aportada per les tres institucions signants del conveni. El

de la Catedral de Tanagona aporta infraestructura necessària per al desenvolupament de I'obra.

Extracció, gestió i reposició del paviment de la

nau

d'obra
lnfraestructura, equipaments, Pla de seguretat
Material fungible
Despeses analítiques
Documentació gràfìca i fotogrametria
Estudicientífic
Varis
Despeses perconal de suport

,/l\
¡N

*-$

31.000€
5.000€
5.000€
1.000€
3.000€
6.000€
7.000€
2.000€

,+

N

Total

^,H
iw'É

60.000,00 €
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