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Introducció

Us plantegem una activitat basada en la descoberta i el joc, com a elements substancials per a la comprensió 
i el coneixement de la catedral. Hem intentat jugar amb la investigació i posar en relleu una bona dosi 
d’aventura, partint de la curiositat personal que tots tenim, per tal d’aconseguir una experiència excitant i 
divertida.

Dins de les construccions tarragonines de l’època medieval, la catedral de Tarragona, representa l’esperit 
religiós de l’època. Ens permet explicar i exemplificar creences i ritus cristians a través dels nombrosos objectes 
artístics que s’hi serven, a més de possibilitar l’estudi de la seva arquitectura i tècniques constructives.
Per tant, aquest material acompleix dues funcions: d’una banda, detalla la història d’alguns indrets de la seu 
i en facilita una visió panoràmica, i de l’altra, permet aprendre mentre es juga, veure a l’hora que es mira i 
adonar-se que l’art i el nostre entorn no són una cosa estranya.

Tot i que els elements descriptius i d’observació són relativament senzills d’assumir i de comprendre, l’anàlisi de 
les peces artístiques i de les històries que ens expliquen fan recomanable de treballar l’activitat en família o bé 
en grups escolars d’educació secundària.

Instruccions

Us recomanem que abans de la visita llegiu la informació que us oferim a les primeres pàgines. Quan visiteu la 
catedral, cal que us dirigiu a cadascun dels indrets que us indiquem. Un cop allí, observeu atentament i cerqueu 
les deu imatges que us donem encerclades i assenyalades amb un número. Després de localitzar-les, anoteu la 
seva situació exacta. 
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El cos central de la façana de la catedral és de marbre, flanquejat pels murs de les naus laterals, de pedra del 
país. El portal major, amb la seva rosassa d’àmplies proporcions, és d’estil netament gòtic, construït a darreries 
del s. XIII, i fou concebut independentment del projecte general. Un cos sortit d’ampla arquivolta forma el 
portal, emmarcat a la part superior per una cornisa angular. Sobre la llinda de marbre hi ha representada 
l’escena del judici final, amb relleus realitzats per Jordi de Déu i un vitrall triangular que actua d’aurèola a la 
figura de Crist jutge, acompanyat d’àngels amb instruments de la Passió. A sota descobrim, a un nivell superior, 
la resurrecció dels morts –l’estament civil a l’esquerra i eclesiàstic a l’oposat– i a l’inferior, escenes de l’infern. 
L’historiador P. Batlle atribueix aquest relleu a Jordi de Déu (Jordi Joan) (1261-1348), escultor grec de la ciutat 
de Messina establert a Catalunya. La gran portalada està dividida pel mainell, amb una bonica imatge de la 
Mare de Déu amb el Nen, i a banda i banda localitzem nou figures d’apòstols i de profetes.

Les naus laterals tenen portalades d’estil romànic. Tanmateix, el caràcter goticitzant dels capitells i l’interessant 
relleu de l’epifania al timpà semicircular de la porta esquerra, amb arquets gòtics, les situen a mitjan segle XIII. 
Damunt de cada porta observem una rosassa amb traceria romànica.

En el mur de la dreta, encastat als carreus, trobem un sarcòfag paleocristià de l’època de l’emperador Teodosi, 
amb diferents escenes, com ara la guarició de dos cecs o l’entrada de Jesús a Jerusalem.

Façana de la catedral
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El claustre de la catedral de Tarragona, excepcionalment emplaçat a l’angle nord-est del temple, entre 
el transsepte i els absis, sembla, per l’estil, del tombant del segle XII i XIII. Així ho confirma la presència 
d’elements heràldics dels arquebisbes Ramon de Castellterçol (1194-1198) i Ramon de Rocabertí (1199-1215), 
que va deixar mil sous del seu testament destinats a aquesta obra. 

El claustre té un esquema gairebé quadrangular, de 47 per 46 metres. En cada galeria comptem sis trams 
coberts amb voltes de creueria, centrades per senzilles però interessants claus de volta. Cada finestral està 
compost per un arc apuntat, un timpà que conté dos ulls de bou –ornats amb motius geomètrics– i tres arcs de 
mig punt més que descansen sobre columnes bessones de marbre adossades. 

La decoració escultòrica del claustre s’escampa pels capitells, les mènsules, les claus de volta i els permòdols, 
que presenten un dels aspectes més emblemàtics de tot el conjunt catedralici de Tarragona: els arquets 
heptalobulats, de clara filiació islàmica. El conjunt constitueix un dels grups més destacats de la plàstica catalana 
del segles XII-XIII per la riquesa del seu contingut, i ocupa un lloc prioritari dins la sèrie de claustres conservats 
a Catalunya, tant per la varietat de repertoris que el caracteritza com per l’elevada quantitat de capitells, 
cimacis i altres suports en què es desenvolupa. Hi ocupen un paper molt destacat els elements figurats a través 
de temes historiats o d’escenes on intervenen éssers humans, animals i monstres. Així mateix, no podem obviar 
el repertori fitomòrfic, que constitueix un bloc determinant i especialment representatiu de les influències que 
manifesta l’obra esculpida del claustre.

El claustre
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Una de les peces més valuoses de la catedral de Tarragona és a l’anomenada sala del tresor, sovint oblidada 
pel visitants. Aquest recinte, segons l’historiador Vives i Miret, es va convertir, amb l’arribada del braç de santa 
Tecla, en una sumptuosa capella que tenia un cor elevat d’extraordinària riquesa, del qual sobresurt l’enteixinat, 
d’interès excepcional, obra d’inspiració mudèjar de mitjan segle XIV. El fet d’alçar la vista ens permet admirar 
l’esplèndid treball de fusteria i pintura que va dur a terme un taller d’artistes del segle esmentat, al sostre de 
l’antic cor, per encàrrec de l’arquebisbe Pere de Clasquerí (1358-1380). L’enteixinat està format per deu bigues 
que s’incrusten al mur i travessen l’arc diafragma per mostrar-ne un acabament decorat amb cares monstruoses. 
L’ornamentació, a més de variada, mostra una elevada qualitat tècnica, en especial en el detall i el naturalisme 
en la representació de les plantes, dels animals i d’algunes figures humanes. A més, els artistes es van lluir en les 
combinacions cromàtiques, en la inclusió d’elements tallats, platejats o daurats, i en la representació heràldica: 
la tau catedralícia, l’escut de l’arquebisbe P. de Clasquerí (1358-1380) i els de la família Saportella i Anglesola.

És interessant el comentari del marquès de Lozoya: “A tot Catalunya hi ha molts sostres pintats, però cap de tan 
interessant com el de la sagristia de la catedral de Tarragona.”

Sagristia i sala del tresor
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La catedral de Tarragona es va construir entre mitjan segle XII i la primera meitat del segle XIV; aquest llarg 
període cronològic pressuposa un inici constructiu dins de l’estil romànic i un acabament dins de l’estil gòtic. 
L’edifici és de planta basilical, de tres naus, amb un ampli creuer. La capçalera, a l’est, està formada per un 
transsepte de braços asimètrics, en el qual s’obren tres absis semicirculars presidits per uns profunds presbiteris. 
El cimbori, cobert amb voltes de creueria, se situa a l’encreuament del transsepte i la nau central. Al segle XIV, 
la capella dels sastres, del mestre Reinard de Fonoll, substituí l’absidiola nord.

Les naus estan cobertes amb volta de creueria. Els nervis, juntament amb els arcs formers i torals, descansen 
en els grans pilars de les naus formats per un nucli central, en creu grega, al qual s’adossen parelles de 
semicolumnes i columnes als angles. L’homogeneïtat del sistema estructural es trenca al presbiteri central, en 
el qual les columnes angulars són doblades per una segona columna i les dobles es prolonguen, per sobre dels 
capitells, en una pilastra rectangular coronada per una imposta. Això manifesta un canvi del projecte inicial, 
en el qual es va decidir sobreelevar-la. La il•luminació natural prové de les finestres de les naus, de diferents 
formes, de les del cimbori i de les cinc rosasses. D’aquestes en contemplem tres de grans, en ambdós extrems 
del transsepte i al frontispici, i dues de petites, damunt de les portes laterals de la façana.

Interior de l’església
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L’antic altar, de la primera meitat del segle XIII, està dedicat a la vida i als martiris de santa Tecla. La zona 
esculpida, en marbre blanc, es distribueix a ambdós costats d’un requadre central, on s’ordenen, a dos nivells, 
quatre escenes al·lusives a la santa màrtir. 

A l’esquerra, i sota una decoració a imitació de marfils orientals i de dos lleons afrontats, veiem Teòclia, la mare 
de Tecla, que agafa Tàmiris, el seu promès, acompanyat de tres amics. A continuació observem la predicació de 
sant Pau, i Tecla, a la finestra d’una torre, escoltant el sant i sis personatges. A la part inferior esquerra, el jutge 
la condemna a la foguera i lliura Tecla al botxí. En el suplici de la foguera, emergeix, dels núvols, Déu beneint, 
mentre Tecla implora el seu ajut presentant ambdues mans. La casella següent del pis superior mostra Tecla 
asseguda i en oració entre les feres, dos lleons i dos ossos, que resten indiferents a la seva presència. Completa 
l’escena una figureta que beneeix i la Dextera Domini.

El relat prossegueix i veiem Tecla, llançada a la llacuna, on domina tots els animals malignes: serps, rèptils 
alats, etc. Al costat del suplici de les feres, observem la protecció de la cunyada de l’emperador, Trifènia, que 
rep Tecla. El darrer requadre del primer pis il·lustra la mort de Tecla, envoltada de cinc personatges, la qual, 
estirada, té el braç esquerre sobre el llençol. Dos àngels recullen l’au, que al·ludeix a la fugida de l’ànima.

Finalment, el sector del mig es reserva a la figura de sant Pau, assegut, beneint la santa, que a la manera de la 
Maiestas Domini és encerclada per una ametlla mística. Els àngels superiors són ocupats per l’Esperit Sant amb 
aparença de colom i la Dextera Domini sobre un disc de lòbuls digitats que surten de núvols.

Frontal d’altar
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El 8 de març de 1426 se signaren les capitulacions de la construcció del nou retaule entre l’arquebisbe Dalmau 
de Mur i el mestre Pere Joan. Consta d’un sòcol central, fet amb pedra del país, que mostra en cadascun dels 
extrems dos àngels, que porten l’escut de l’arquebisbe Çagarriga i el de Dalmau de Mur, respectivament. 

El segueix el bancal d’alabastre policromat amb la història de santa Tecla repartida en sis escenes, protegides 
per uns dosserets calats també d’alabastre, amb un fons de vidre blau amb flors i fullatges que fan ressaltar els 
relleus esculpits. Les escenes, d’esquerra a dreta, segueixen un ordre cronològic: la predicació de sant Pau, el 
suplici de la foguera, el dels lleons, el del toll d’animals verinosos, el dels braus i la recepció del sant braç. Vuit 
santes verges, amb els atributs que les identifiquen, estan posades als llocs de separació de cada passatge de 
la vida de santa Tecla. D’esquerra a dreta són: santa Caterina, santa Bàrbara, santa Llúcia, santa Eulàlia, santa 
Àgata, santa Anastàsia, santa Cecília i santa Agnès. 

El cos del retaule es compon de dotze compartiments historiats amb la vida de la mare de Déu i de Jesús. 
D’esquerra a dreta i de baix a dalt hi observem: l’anunciació, el naixement de Jesús, l’epifania, la purificació de 
Maria, el sant sopar, la flagel·lació, el camí del calvari, la mor a la creu, la resurrecció, l’ascensió, la vinguda de 
l’Esperit Sant i la coronació de la Mare de Déu. Té un gran pinacle central on se serva la imatge de la Mare de 
Déu amb l’Infant als braços, i als extrems, dos pinacles més amb les imatges de sant Pau i de santa Tecla.

El retaule major
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Busca’m
a la façana1

En contraposició amb els inacabats frontispicis 
laterals, d’estil romànic tardà, el central, plenament 
gòtic, participa del sentit ascensional propi d’aquest 
estil La part baixa està pensada com un arc de 
triomf, que en termes litúrgics representa la gloriosa 
porta del cel, i la rosassa, que la sobremunta, 
simbolitza el cel en oposició a l’infern, representat 
en el timpà, als peus de Crist jutge. El punt central 
de la “O” és el focus de la visió, al voltant del qual 
gira tot. Així, els dotze raigs ens recorden les tribus 
d’Israel (símbol de tots els pobles del món) o els 
dotze apòstols, i els vint-i-quatre triangles curvilinis, 
els ancians, anomenats per sant Joan. Al zenit hi 
descobrim el cap de Crist.
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La varietat temàtica del claustre és especialment notable als capitells i cimacis de les arcades, com ara la popular 
faula de la processó del gat i les rates, a la galeria sud, o el mensari a la galeria nord, a part de l’interessant 
repertori bíblic.

Al mur meridional del claustre s’obre una porta de comunicació entre l’església i el claustre, coneguda com 
la porta de l’epifania o portal dels reis, ornada amb interessants i peculiars elements escultòrics tant figuratius 
com vegetals i ornamentals. Les combinacions entre vegetals diferents o entre aus i vegetals és gairebé perfecta. 
Cronològicament cal situar el conjunt dins de la primera meitat del segle XIII.   

Busca’m al claustre2
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L’afiliació islàmica de tots els artistes o de part 
d’ells es manifesta de forma clara en la inclusió 
de motius epigràfics àrabs sota arcs mixtilinis, que 
segurament repetien oracions. Sabem que hi havia 
tallers itinerants que viatjaven per tota la Corona 
d’Aragó i que van produir excel·lents mostres 
de sostres pintats mudèjars. El predomini dels 
elements geomètrics, historiats, faunístics i vegetals 
col·laboren a aquesta atribució. Tanmateix, en una 
societat com la hispana en plena Reconquesta, 
la població musulmana en terres cristianes era 
freqüent. En aquest context hem d’entendre 
l’aparició d’escenes cortesanes sarraïnes en un edifici 
religiós. 

Busca’m
a la sagristia3
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A l’interior de la catedral es conserven una sèrie 
d’impostes ornades amb motius escultòrics diversos: 
tiges vegetals, pinyes, palmetes i caps de persones i 
animals. El conjunt de capitells presenta estructures 
compositives diverses, amb representacions de 
motius vegetals o zoomòrfics, éssers fantàstics, 
temàtica religiosa, caceres, joglaria i heràldica. Això 
s’escampa a les mènsules, a les claus de volta, als 
nervis creuers, al sòl, darrere del frontiscipi i a la 
traceria de les rosasses. També són molt interessants 
artísticament els objectes mobles de les capelles, així 
com són els retaules i els vitralls.

Busca’m
a l’interior4
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Davant el retaule gòtic de Pere Joan podem veure l’antic altar dedicat a la vida i als martiris de santa Tecla. 
De marbre blanc, amb vetes transversals negres de plom, s’estructura a base d’una caixa i columnetes situades 
als angles, per bé que només es conserven les frontals. L’ara mostra cinc creuetes gregues, quatre d’angulars i 
una de central, i un perfil motllurat. A principis del segle XIV sofrí prolongacions laterals, per sostenir les dues 
noves columnetes, que es juxtaposaren mitjançant un fris de fulles a les existents. El frontal, flanquejat per dos 
dels suports, descansa sobre un sòcol de tipus àtic, i presenta una sanefa de palmetes inclinades entre dos frisos 
dentats.

Busca’m al frontal d’altar5
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L’escultor Pere Joan ens explica, als compartiments 
del bancal del retaule, la història de santa Tecla, 
però ho fa d’una manera distesa a través d’escenes 
plenes de petits i curiosos detalls. Hi destaquen els 
abillaments dels personatges, com ara els clergues, 
amb les dalmàtiques finament brodades, o les dones, 
que llueixen joies delicades, pentinats filigranats i 
capells amb puntes. Els homes, proveïts de barbes 
llargues, cuidades o no, mostren curiosos barrets. 
Hi són presents els animals i les plantes que viuen 
al Camp de Tarragona i estris de la vida quotidiana 
(manxa per al foc, torxes, cordes, sabates, etc.). Ho 
completa amb animals fantàstics, als quals dóna 
vida.

Busca’m
al retaule6
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