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1.

INTRODUCCIÓ – DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA D’ESTUDI

1.1.

MOTIVACIONS DEL PRESENT INFORME

La redacció d’aquest informe ve motivat per la detecció d’un conjunt de patologies que manifesten un grau elevat de degradació de l’estat físic del monument. També es detecta un risc
de despreniments de parts d’aquest que poden afectar a la seguretat de les persones que el
visiten, que hi treballen o que circulen pel voltant. D’aquest conjunt de patologies se’n poden
destacar tres pel seu nivell d’urgència o nivell de perillositat:
· Possible despreniment de grans blocs de dolomies de les grades romanes originals excavades directament al substrat rocallós, ubicades al sector nord, que podrien impactar sobre la
zona visitable de l’arena.
· Inestabilitat dels murs del llindar entre el recinte de l’Amfiteatre i les escales del Miracle,
que salva un desnivell que en alguns punts arriba a ser de 4.6m.
· Despreniment dels murs que tanquen el mòdul de grades que representa la summa cavea, una
reconstrucció dels anys 70 actualment apuntalada amb una estructura provisional de bastida.
A banda d’aquestes, n’hi ha d’altres com: desploms i esquerdes dels murs d’opus vittatum del
praecinctio que separen l’ima cavea de la media cavea, esquerdes en el paviment, oxidació de l’armat de les cares inferiors dels sostres dels vomitoria, deteriorament important de les grades en
els trams coincidents amb el mòdul que representa la summa cavea, mal funcionament del
sistema de drenatge i evacuació d’aigües pluvials, entre d’altres.
1.2.

RESSENYA DELS ESTUDIS PREVIS AL PRESENT INFORME

De forma no exhaustiva, en aquest apartat es recopilen alguns dels estudis realitzats del conjunt monumental.
L’Amfiteatre romà de Tarragona, la basílica visigòtica i l’església romànica, publicació del Taller Escola
d’Arqueologia (TED’A), de l’any 1990
Caracterización de formas y procesos de alteración observadas en piedra de construcción de edad miocénica del
área monumental romana de Tarragona, treball d’investigació del geòleg José Luis Prada Pérez, de
l’any 1995
La geometria de l’amfiteatre de Tarragona, tesi doctoral de l’arquitecte Josep Maria Toldrà Domingo, de l’any 2013
Sant Fructuós de Tarragona. Aspectes històrics i arqueològics del seu culte, de l’antiguitat a l’actualitat, tesi
doctoral de l’arqueòleg Andreu Muñoz Melgar, de l’any 2013.
Tarraco, arquitectura y urbanismo de una capital provincial romana, publicació de la URV i de l’ICAC,
redactada pels arquitectes Ricardo Mar, José Alejandro Beltrán-Caballero, Ferran Gris, l’arqueòleg Joaquin Ruiz de Arbulo i l’historiador David Vivó.
La basílica visigòtica de l’amfiteatre de Tarragona: definició, tècniques constructives i simbologia d’un temple
martirial, de l’arqueòleg i director del Museu Bíblic de l’Arquebisbat de Tarragona, Andreu
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Muñoz Melgar, publicat a la revista Quaderns d’arqueologia i historia de la ciutat de Barcelona l’any 2016.
Anàlisi i diagnosi de l’estat estructural i físic dels elements que formen el conjunt arqueològic de Tarragona,
inscrit en el Patrimoni Mundial, redactat pels arquitectes Jaume Roc Costa Pallejà i Josep Lluís
Serven Pascual, l’arqueòleg Josep Francesc Roig Pérez i el restaurador conservador Pau Arroyo Casals, de l’any 2018. Caldrà tenir en compte tots aquells documents i expedients esmentats a l’apartat “4. Intervencions realitzades” d’aquest treball.

OBJECTIUS

2.

L’objecte de l’informe és la diagnosi exhaustiva de l’estabilitat estructural dels elements existents dins del recinte de l’amfiteatre, determinar si s’assoleixen uns nivells de seguretat adequats i, si escau, proposar directrius que serveixin per a futures actuacions de reparació, millora o consolidació.
Es parteix de la diagnosi feta al document Anàlisi i diagnosi de l’estat estructural i físic dels elements
que formen el conjunt arqueològic de Tarragona, inscrit en el Patrimoni Mundial redactat per Jaume Roc
Costa Pallejà, Josep Lluís Serven Pascual, Josep Francesc Roig Pérez, Pau Arroyo Casals, en
el que es detecten les principals patologies i es fa una anàlisi numèrica a grans trets.
2.1.

ABAST DE L’ESTUDI

L’estudi engloba un reconeixement visual de l’Amfiteatre i es centra de manera detallada en
els casos que presenten més risc d’inestabilitat o d’inseguretat per a les persones:
· Els murs de les grades reconstruïdes durant els anys 70, del segle XX
· Els sostres dels vomitoria d’aquesta mateixa zona
· Els murs que separen el recinte del monument de les Escales del Miracle
· Els blocs de pedra solts de la graderia nord
2.2.

INFORMACIÓ QUE HA ESTAT NECESSÀRIA PER A REALITZAR EL TREBALL

L’avaluació d’aquests casos planteja un conjunt d’incògnites que requereixen un coneixement
profund de l’estat actual, motiu pel qual s’ha considerat necessari recopilar la informació que
es detalla a continuació.
En un estat preliminar:
· Recopilació de les dades històriques, la implantació, la geometria i els sistemes constructius dels edificis preexistents que formen el conjunt monumental: l’amfiteatre romà, la
basílica martirial paleocristiana, l’església romànica de Santa Maria del Miracle, el convent
de trinitaris, l’Escola Normal de Magisteri (ara escola de Santa Maria del Miracle) i la reconstrucció de murs, voltes i grades de l’amfiteatre.
· Seguiment de l’activitat de les patologies associades a moviments de l’estructura. S’elabora un nou aixecament làser de tot el conjunt que es compara amb el de l‘any 2013, i es
disposen fissurómetres 3D per a veure l’evolució de les esquerdes.
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· Caracterització dels recolzaments de les construccions existents. S’executen cales manuals amb seguiment arqueològic.
En l’avaluació de l’estabilitat:
· Els materials que formen els murs, els seus pesos i les seves dimensions. Es quantifiquen
mitjançant les anàlisis de laboratori i les cales manuals amb seguiment arqueològic.
· Les característiques geotècniques del sòl que empeny aquests murs i el terreny on es
recolzen. Es troben amb l’estudi geotècnic, les cales electromagnètiques, els georadars i
les anàlisis de laboratori.
· Les càrregues que cal tenir en compte. Es determinen les empentes del terreny i les
sobrecàrregues d’ús actualitzades, i es disposen vibròmetres amb lectures periòdiques per
valorar l’afectació del ferrocarril sobre el monument.
2.3.

TIPUS DE RESPOSTES QUE S’HAN BUSCAT

En l’avaluació del monument, tant pel que fa al reconeixement visual general com en els
àmbits concrets estudiats en detall, s’ha buscat arribar a conclusions que permetin:
· Establir criteris d’intervenció i manteniment, proposant diferents graus d’intervenció per
a solucionar els problemes detectats.
· Determinar el nivell de seguretat dels casos que presenten risc d’inestabilitat.
· Establir prioritats i nivells d’urgència, diferenciant aquelles intervencions que són d’urgència/emergència de les que permeten una reflexió més reposada.
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3.

ESTRUCTURES INTEGRANTS

Fem a continuació un repàs de l’evolució diacrònica del conjunt monumental de l’amfiteatre
de Tarragona, seguida d’una descripció de l’estat actual de les estructures. L’objectiu del present estudi és fer una anàlisi de l’estabilitat actual del monument, de manera que el present
apartat ha de servir per aportar una visió raonada dels orígens i les transformacions de les
diferents unitats constructives que hi trobem a dia d’avui. No ens entretindrem en explicar
en detall com es desenvolupaven els jocs de gladiadors o la litúrgia dels actes religiosos que
acollien els edificis religiosos que es van aixecar posteriorment sobre l’arena, però, com es
obvi, és necessari un mínim context històric ja que cada fase obeeix a unes necessitats funcionals que no s’entenen sense fer referència a les circumstàncies que van motivar les múltiples
transformacions patides pel conjunt.
Creiem oportú mencionar que molts dels textos d’aquest apartat agafen com a base el capítol
Identificació de les estructures integrants de la tesi doctoral La Geometria de l’Amfiteatre de Tarragona
del Josep M. Toldrà Domingo (2013), membre de l’equip tècnic que ha elaborat el present
document; una tesi amb un objectiu central –identificar a quin esquema geomètric respon el
projecte i la construcció de l’Amfiteatre– aparentment sense una relació directa amb l’estabilitat actual del monument, però al capítol esmentat es buscava fer una ressenya històrica
orientada a entendre la gènesi de les unitats constructives que el composen. L’objectiu era
discernir quines d’aquestes unitats eren significatives per contrastar les diferents hipòtesis
plantejades pel traçat de l’edifici, mentre que aquí es tracta de caracteritzar-les per dur a terme
càlculs per saber quin marge de seguretat té el seu equilibri actual, però en tos dos casos les
estructures a identificar són les mateixes.
3.1.

CRONOLOGIA HISTÒRIA I CONSTRUCTIVA

No estem davant de les restes aïllades d’un amfiteatre amortitzat i oblidat fins que les excavacions arqueològiques el van redescobrir. Poc després de deixar de funcionar com edifici
d’espectacles es va bastir una basílica a la seva arena, sobre els fonaments d’aquesta basílica
es va aixecar l’església romànica del segle XII, la qual passa a formar part del convent del
trinitaris a partir de mitjan segle XVI. Al segle XIX el convent es transforma en un penal i
no és fins al segle XX que la zona és valorada com un jaciment arqueològic. Resumim aquestes vicissituds en una breu ressenya històrica, per poder descriure després les principals característiques dels edificis que defineixen les tres fases principals del conjunt monumental:
amfiteatre, basílica i església. A partir del segle XVI tenim gravats, plànols i, ja al segle XX,
fotografies que permeten seguir gràficament les transformacions en la seva configuració.
3.1.1. L’AMFITEATRE ROMÀ

L'amfiteatre de Tarragona es va bastir entre el 100-125 d.C.1 prop de la sortida sud-est de la
ciutat, extramurs, amb l’eix longitudinal sensiblement paral·lel al tram de muralla adjacent a
la capçalera del Circ (Dupré, 1992)(veure imatge 2), ocupant l’espai d’un àrea funerària que
podem relacionar amb la proximitat de la Via Augusta. La seva finalitat era acollir espectacles
públics que consistien en combats de gladiadors, caceres de feres i lluites atlètiques. A partir
La datació de la construcció de l’amfiteatre de Tarragona és problemàtica. En una obra relativament recent
com L'amphithéâtre romain (Golvin, 1988), encara de referència, es situa la seva construcció en època JulioClaudia (primera meitat segle I d.C.). Tant a (TED'A, 1990) com a (Dupré, 1992) es considera l’època JulioClaudia com un terminus post quem, al correspondre amb la datació dels enterraments de la necròpolis anterior a
l’Amfiteatre, mentre altres evidències materials permeten situar la cronologia de la construcció al primer quart
del segle II d.C., en concret les ceràmiques trobades en els nivells de construcció de les estructures, amb un
predomini de la terra sigillata africana A1 i absència de formes posteriors (TED’A, 1990, p.197-198), i una inscripció datada en època de Trajà o Adrià.
1
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d’un fragment d’inscripció s’ha interpretat que els treballs de construcció van ser sufragats
gràcies a la donació d’un flamen provincial (Alföldy, 2012)2, un sacerdot del culte a l’emperador que es desenvolupava a Tarraco, la capital de la Hispania Citerior, una província que va
arribar a abastar quasi la meitat de la península ibèrica.
S’han conservat nombrosos blocs amb grans lletres pertanyents a una inscripció que donava
la volta a tota l’arena commemorant una restauració del 221 d.C. a càrrec de l’emperador
Heliogàbal. El 259 d.C. van ser cremats a la seva arena el bisbe cristià Fructuós i els seus dos
diaques, Auguri i Eulogi. Havien estat arrestats per ordre del governador Emilià seguint les
directrius anticristianes de l’emperador Valerià, qui havia ordenat la persecució de l’Església
entre les diferents mesures dictades amb l’objectiu de posar ordre en un imperi immers en
l’anomenada crisi del segle III, un època convulsa en què es succeïren problemes interns
(crisi econòmica, revoltes, usurpacions del poder) i atacs de pobles germànics3. L’execució
pública d’aquests tres cristians va ser recollida per un cronista anònim a les Actes del martiri
del bisbe Fructuós i els seus diaques Auguri i Eulogi, un dels primers testimonis escrits que ens han
arribat del cristianisme a les províncies hispàniques.

Traducció parcial de l’article publicat per G. Alföldy el 1997 amb el títol Die Bauinschriften des Aqüaduktes von
Segovia und des Amphitheaters von Tarraco. En base a la interpretació de la inscripció en una placa de marbre blanc
a la qual fèiem referència a la nota anterior. Aquesta és la seva transcripció: [---]/[Fla]men Rom[ae Divorum et
Augustorum] / provi[nciae Hispaniae citerioris]/ [---]. A la primera línea, no conservada, inclouria la identitat del
flamen. A la quarta, tampoc conservada, es faria referència explícita al seu patrocini.
3 De fet, el 260 d.C. Tarraco va patir una incursió dels francs. Havien travessat la Gàl·lia i van ocupar breument
la ciutat, fins que van decidir apoderar-se dels vaixells del port amb la intenció d’arribar a terres africanes.
2
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imatge 1/ Superposició de la trama urbana actual de Tarragona i les principals estructures de la ciutat en època romana.
Recinte de culte (a) amb el Temple d’August al centre, Plaça de Representació (b), Circ (c), Fòrum de la Colònia (d), Teatre
(e) i Amfiteatre (f). En base a la cartografia de l’Ajuntament de Tarragona i el redibuix de làmines de La planimetria arqueològica
de Tàrraco, de Macias, Fiz, Piñol i Guitart (2007).
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imatge 2/ La orientació de l’Amfiteatre, amb l’eix major aproximadament paral·lel al tram de muralla adjacent a la capçalera
del Circ, segons la interpretació de Xavier Dupré (1992).
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imatge 3/ El conjunt històric de l’amfiteatre de Tarragona. Perímetre aproximat del recinte d’espectacles (a), basílica visigòtica (b) i església romànica (c).

imatge 4/ Vista general des del nord-oest. Restitució de la configuració inicial de l’Amfiteatre. No coneixem cap evidència
arqueològica del velarium. Josep M. Toldrà 2013.
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La disposició de l'Amfiteatre sobre un pendent natural es va resoldre estructuralment amb
un sistema constructiu mixt. La part inferior de la graderia nord es va formalitzar tallant la
roca mentre que la graderia sud es recolzà sobre voltes superposades. També trobem voltes
a les grans portes d’accés situades als extrems de l’eix major (est-oest). No sabem amb total
seguretat com es van bastir els trams situats entre les grans portes d’accés i la graderia tallada
a la roca, ni la secció superior d’aquesta última, encara que la hipòtesi més plausible és que
s’assentessin sobre caixes d’obra massisses. A la imatge 5 veiem una planta esquemàtica amb
els diferents sistemes constructius usats: voltes de formigó (a), estructura adintellada recolzada en carreus (b), caixes d’obra massisses(c), tall de la roca natural (d) i zones sense evidències arqueològiques clares (e). Segons Xavier Aquilué (1985) aquesta alternança de solucions
estructurals està documentada en altres amfiteatres, com Pompeia (80 a.C.), Lucera, Siracusa
o Pola (primera meitat segle I d.C.). La planta de la imatge 5 és molt similar a la que va
publicar el TED’A (1990, p. 147), i en part coherent a amb la planta reconstructiva de la
figura 2 de la planxa XVIII de Golvin (1988) on, sense entrar ara en els detalls de la configuració dels accessos que planteja, veiem una meitat sud íntegrament resolta mitjançant voltes.

imatge 5/ Esquema dels sistemes constructius usats per bastir les graderies de l’Amfiteatre de Tarragona.

Si examinem una secció tipus de la graderia trobem en primer lloc el podi, d’uns 3 metres
d’alçada. Just al seu darrera hi havia una galeria que formava un passadís perimetral, interromput per les portes est i oest del recinte i amb diverses obertures per accedir a l’arena.
Actualment tan sols en un tram del quadrant nord-est podem apreciar els ortostats del podi
en la seva posició original, amb petites restes de l’aplacat original, però sense les lloses que
devien cobrir la galeria. A la resta del perímetre trobem blocs recol·locats resseguint aproximadament el traçat original. Els seients de la graderia es distribuïen, de dins cap enfora, en
tres àmbits: ima cavea, media cavea i summa cavea, separats per passadissos i murs que marcaven
15

Estudi i diagnosi de l’estabilitat estructural dels elements existents en l’amfiteatre romà de Tarragona

els canvis de secció4. No és senzill restituir la secció tipus exacte dels seients. Bona part de
les graderies que veiem són una reconstrucció, i a la part tallada a la roca l’erosió i les alteracions fan difícil distingir-ne el graonat. El tram més fiable és la graderia meridional, on també
hi trobem l’únic fragment de la summa cavea conservat. Dels mesuraments de les restes originals es dedueix que a la ima cavea la profunditat de les filades dels seients estaria a l’entorn del
3 peus romans (88,8 cm) i als nivells superiors seria d’uns 2.5 peus (0.74 cm). Si considerem
una secció tipus formada per 3 filades de seients a la ima cavea, una media cavea amb 10 filades
de seients i una summa cavea també amb 10 filades de seients es pot deduir un aforament total
d’uns 12.500 espectadors, considerant una amplada dels seients d’uns 0,4 metres (tal com
està marcada en alguns carreus presents al recinte), que es veuria reduït a uns 8300 espectadors si apliquem paràmetres contemporanis a l’amplada disponible per cada espectador (Toldrà, 2013, p. 104).
El final de la secció tipus seria la façana exterior, de la qual, malauradament, pràcticament no
en queda cap resta visible, tan sols els elements ja mencionats quan parlàvem del traçat del
recinte: la porta oest i l’arrencada dels murs de suport de les voltes de la graderia de la banda
de mar.
Al llibre Amphitheatrum, Memoria Martyrum et Ecclesiae (Ciurana et al., 2013) es proposa una
cronologia de la decadència i l’abandó de l’Amfiteatre en base a l’excavació del 2011 d’un
petit tram del fossat longitudinal de la meitat oriental. Al segle III es reomple parcialment el
fossat, inutilitzant-se uns suports de pedra i una cavitat al mur que s’han interpretat com les
traces d’un muntacàrregues; això constataria un empobriment del muntatge escenogràfic; de
fet, dins d’aquest primer farciment han aparegut quatre contrapesos que es poden relacionar
amb el muntacàrregues. Entre el 350 i el 450 s’executa un nou recrescut que deixa una alçada
útil a l’interior del fossat de tan sols 1.60 metres, possiblement impedint que funcionés com
un espai de servei pels jocs. Pel que fa al seu entarimat superior, desapareix en un moment
avançat del segle V.
3.1.2. LA BASÍLICA VISIGÒTICA

A finals del segle VI l’arena de l’Amfiteatre acull la construcció d’una basílica cristiana en
record dels màrtirs5, molt venerats tant a Tarraco com a la resta de la Hispania. Ja desaparegut
l’Imperi Romà, les transformacions urbanístiques de Tarragona reflecteixen un predomini
inequívoc del cristianisme, materialitzat en una ocupació de la part alta de la ciutat que implica
un desmuntatge intensiu de les estructures monumentals d’època flàvia i, en el cas de l’Amfiteatre, en l’ocupació d’un edifici emblemàtic on s’havien desenvolupat uns costums pagans
que la primitiva església censurava.
Abans de la seva redescoberta de la Basílica, cap a l’any 1955 durant les excavacions de Samuel Ventura, hi ha diverses referències de la seva existència. Puig i Cadafalch (1918, llibre
V) menciona un possible «temple primitiu» quan parla de l’església romànica. Sanç Capdevila

Els assistents als espectacles ocupaven un a altre àmbit en funció del grup social al que pertanyien. A la ima
cavea s’hi asseien els integrants de les classes nobles i dirigents, a la media cavea els funcionaris de menor nivell i
la plebs, mentre que la summa cavea acollia a les classes humils.
5 Segons en Josep M. Macias (1999) els materials ceràmics de les fosses i de la preparació del paviment de la
basílica permeten datar la seva construcció en un moment avançat del segle VI, una cronologia que concorda
amb la proposada pel TED’A (1990) a partir de criteris estratigràfics, epigràfics i de tipologia arquitectònica.
4

16

Estudi i diagnosi de l’estabilitat estructural dels elements existents en l’amfiteatre romà de Tarragona

(1924) especula també amb una tradició més antiga de Sta. Maria del Miracle. Es basa en una
menció a l’Oracional de Verona6, d’inicis del segle VIII.
La basílica, bastida cap a finals del segle VI (TED'A, 1990, p. 233) (Ciurana et. al., 2013),
monumentalitzava el lloc on van ser martiritzats el bisbe Fructuós i els seu diaques. Part de
les fonamentacions baixen fins a la base dels fossats de l’Amfiteatre, una solució constructiva
molt aparatosa, sobretot si considerem que l’edifici es podia encabir perfectament al pla del
quadrant sud-est de l’arena. És possible que això sigui degut a la voluntat de col·locar l’edifici
just damunt d’alguna estructura commemorativa prèvia.
Consta d’un cos principal rectangular de 21.5 x 13 metres, orientat segons la directriu longitudinal de l’Amfiteatre. Els murs perimetrals tenen un gruix d’uns 0.9 metres. A l’interior 2
línies de 6 columnes organitzen un espai dividit en 3 naus. L’amplada entre els eixos d’aquestes línies de columnes és de 6.3 metres, i estan a uns 3.35 metres de les façanes exteriors. A
la banda est es va afegir un absis de ferradura que sobresurt 4.3 metres del cos principal; al
nord una cambra annexa, possiblement un baptisteri. L’accés es produïa per la façana nord,
encarat a la ciutat, just al costat del baptisteri.
Al voltant de la basílica es va originar, també en època visigòtica, una petita àrea funerària.
No tenim cap rastre del desenvolupament en alçada de la basílica. La posterior construcció
de l’església romànica, amb un nivell d’ús només lleugerament superior, va aprofitar les seves
fonamentacions però no els seus murs.

imatge 6/ Vista general des del nord-oest. Restitució de la basílica bastida a l’arena. Josep M. Toldrà 2012.

6

Manuscrit conegut amb aquest nom per conservar-se a la Biblioteca Capitular de Verona. És un dels més
antics de la litúrgia hispànica (Godoy, 1995), molt probablement anterior a la invasió musulmana.
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3.1.3. L’ESGLÉSIA ROMÀNICA

Tarragona va continuar essent una de les principals metròpolis hispanes durant la monarquia
visigoda, fins que el panorama va canviar radicalment amb la conquesta de la ciutat pels
exèrcits islàmics cap a l’any 714 d.C. i la seva incorporació a Al-Àndalus. A partir d’aquell
moment la ciutat entrarà en un llarg i obscur període en què esdevé part d’un territori escassament poblat, de frontera entre cristians i musulmans. Aquesta situació no conclourà fins la
reconquesta impulsada pels Comtes Catalans al segle XI, la qual anirà acompanyada del restabliment de la Seu Metropolitana de Tarragona el 1089, dictada per una butlla del Papa Urbà
II que li assigna totes les diòcesis catalanes. Aquesta recuperació de la significança religiosa
impulsarà un lent repoblament de la ciutat.
És llavors quan sobre la basílica d’època visigòtica es basteix una església romànica dedicada
a Santa Maria del Miracle, tal com ens explica Sanç Capdevila (1924, p. 3) en la monografia
li dedicada:
«Els restauradors de Tarragona, doncs, impulsats, també, pel fervor de la mateixa fe, bastiren
una multitud de Santuaris [...] La major part d’aquells Santuaris Tarragonins eren ermitatges
extramurals que s’aixecaven en diferents indrets del entorn de la ciutat a manera de torrellons
estratègics d’un ante-mural d’acròpolis cristiana.»

Documentada a partir del 1154 gràcies a una butlla del Papa Anastasi IV (Ciurana et. al.,
2013, p. 40), segons Mestre i Adell (2001, p. 43-44) seguia els corrents característics de la
resta d’arquitectura de la mateixa època i estil que trobem a la ciutat Tarragona. Puig i Cadafalch (1918) la menciona al llibre V de L’Arquitectura Romànica de Catalunya, dedicat a «L’arquitectura del Cister y ses derivades en els segles XII i XIII», dins l’apartat «esglésies de plan
de creu ab capelles rectangulars».
L’església té una plata de creu llatina, orientada seguint la directriu longitudinal de l’Amfiteatre, just sobre l’eix de la basílica visigòtica. Té una llargada de 41 metres i una amplada de
23.5 metres. La nau principal té una llargada de 25 metres, una amplada de 10 metres i una
llum interior de 7.2 metres; està dividida en 4 crugies marcades pels pilars semi-circulars
adossats als seus murs. Les naus del transsepte tenen una amplada i una llum gairebé idèntiques, mentre que l’absis quadrangular té una amplada i una llum un metre inferiors. El creuer
estava cobert per una cúpula encabida en un cimbori octogonal, mentre que la resta d’espais
estaven resolts amb voltes apuntades reforçades per arcs torals que arrencaven sobre el coronament dels pilars adossats. Les voltes apuntades eren «de modesta mamposteria com
també el cimbori el qual tenia solament els cáires pedrapicats» (Capdevila, 1924, p. 8). Tots
els murs tenen un gruix aproximat de 1.4 metres, excepte els testers del transsepte (1.2 metres) i la banda est del braç sud del transsepte, on arriba als 3 metres per encabir una absidiola
semi-circular. A l’exterior trobem pilastres rectangular a la façana sud i a les cantonades del
tester de la nau principal. La portalada original s’obre a la banda nord de la nau principal, en
un cos que sobresurt uns 0.45 metres del pla de façana. El nivell d’ús de l’església no era gaire
superior al de la basílica, però com que la planta abastava una superfície considerablement
major la zona del creuer quedava sobre les graderies del quadrant sud-est de l’Amfiteatre,
provocant un acusat canvi de nivell entre els diferents àmbits. Quan es va establir el convent
del trinitaris al segle XVI es va recréixer ostensiblement el nivell d’ús de la nau principal, fet
que va provocar l’amortització de la portalada original, la creació d’un nou accés al tester de
la nau principal i el cobriment definitiu de l’arena i el podi.
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imatge 7/ Vista general des del nord-oest. Restitució de l’església romàmica bastida a l’arena. Josep M. Toldrà 2012.

L’església depenia directament de la canonge tresorer de la seu tarragonina (Capdevila, 1924,
p. 22-24), fins que va passar a formar part del convent dels trinitaris, actiu entre els segles
XVI i XVIII i usat esporàdicament com a caserna i hospital durant diversos períodes bèl·lics.
A partir del segle XVI tenim una interessant producció gràfica que ha acompanyat als estudis,
intervencions reeixides i projectes frustrats que han tingut com objecte el conjunt monumental durant els darrers cinc-cents anys. Aquesta documentació és molt útil per poder distingir
les parts originals de l’Amfiteatre, doncs moltes de les seves estructures han estat alterades
durant les fases posteriors.
3.1.4. WYNGAERDE I PONS D’ICART

La primera identificació i descripció de les estructures de l’Amfiteatre és deguda al tarragoní
Lluís Pons d’Icart, a la segona meitat del segle XVI en el seu Libro de las grandezas y cosas
memorables de la Metropolitana Insigne y famosa Ciudad de Tarragona (Pons d'Icart, 1572, p. 215),
tot i que equivocada, ja que considera que es tracta d’un «theatro»7. En el apunts preparatoris
de la publicació, en canvi, l'anomena «coliseu» (Duran, 1984). Possiblement, durant la fase
de redacció del Libro de las grandezas, va conèixer8Anton Van den Wyngaerde, pintor flamenc
que per encàrrec Felip II va dibuixar nombroses vistes de ciutats, entre elles Tarragona, on
estava el 1563. Wyngaerde va dedicar dos esbossos a l'estructura de l’Amfiteatre llavors més
visible9, la graderia sud (imatge 8 i imatge 11). En una vista general de la ciutat que va
dibuixar des del mar (imatge 11) es distingeixen també les voltes de suport de la cavea, amb
l’església del Miracle en segon terme (imatge 12).

Veure la transcripció de part del capítol dedicat a l’Amfiteatre per Pons d’Icart que s’inclou més endavant.
Veure La imatge de Tàrraco recuperada de Josep Anton Remolà (2007). D’altra banda, el fogatge de 1553 registra a Tarragona 854 focs, el que equivaldria a 3843-4270 habitants (si considerem entre 4’5 i 5 residents a cada
llar) (Recasens, 2003), és a dir, el que ara entenem per un poble gran. Si considerem l’escàs percentatge de població instruïda que podíem trobar, tot plegat fa molt versemblant que els dos personatges establissin fàcilment contacte donat els seus interessos coincidents.
9 Per Pons d’Icart sabem que també es podia distingir la graderia tallada a la roca de la banda septentrional.
7
8
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imatge 8/ Anton Van den Wyngaerde, esbós de les voltes de suport de la cavea sud, 1563, conservat al Victoria and Albert
Museum, Londres. Signatura de l’original: (95-H-54)8455-13(r). Reproduït a (Galera, 1998, VA.26), (Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 2003, p. 124), (TED'A, 1990, p. 23).

imatge 9/ Anton Van den Wyngaerde, esbós de les graderies de la cavea sud, conservat al Victoria and Albert Museum, Londres. Signatura de l’original: (95-H-54)8455-13(v). Reproduït a (Galera, 1998, VA.29), (Museu Nacional Arqueològic de
Tarragona, 2003, p. 128), (TED'A, 1990, p. 23).
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imatge 10/ Vista de Tarragona des de la torre de la desapareguda església de Sant Fructuós, Anton Van Den Wyngaerde,
1563, conservada al Ashmolean Museum d’Oxford. Signatura de l’original: L-IV-105a(r). Reproduïda a (Galera, 1998,
AM.31) i (Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 2003, p. 122-123).

imatge 11/ Vista general de Tarragona des del mar d'Anton Van den Wyngaerde, 1563, conservada al Ashmolean Museum
d’Oxford. Signatura de l’original: B-II-478(r). Reproduït a (Galera, 1998, AM.45), (Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 2003, p. 126-127).

imatge 12/ Detall de les la vista des del mar de Wyngaerde.

Pons d’Icart va ser advocat del Capítol de canonges de la Catedral i jutge general d’apel·lacions, tot a la ciutat de Tarragona, on s’havia establert el 1545 un cop finalitzà els estudis, i on
possiblement havia nascut. Igual que en el cas de Wyngaerde, les notícies que tenim sobre
Pons d’Icart són escasses al marge del que ens explica en la seva pròpia obra. Jaume Massó
(2003) fa un acurat resum de les dades disponibles a Lluís Pons d’Icart, vida i obra, on repassa
la seva genealogia10, el poc que sabem de la seva vida11 i la pista dels seus escrits12. Del Libro

Fill del cavaller Joan Pons, doctor en dret, i de Isabel d’Icart, filla de Lluís d’Icart, qui va ostentar múltiples
alts càrrecs. Possiblement la dignitat del cognom d’Icart va fer que Lluís Pons l’usés sistemàticament i el seu
nom sigui un homenatge a l’avi matern.
11 No està clar, per exemple, on va estudiar lleis, si a Itàlia (Nàpols i/o Roma) o a Lleida.
12 Apart del Libro de las grandezas (l’única obra que va veure publicada) va redactar el Catalogo dels Archebisbes que
son estats de la Metropolitana Esglesia y antiquissima ciutat de Tarragona y de les coses notables de cada qual de aquels i una
compilació d’inscripcions romanes amb el títol Epigrammata antiquae urbis Tarraconensis.
10
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de las grandezas se’n conserva també el manuscrit en català, (ca.1564, a l’Arxiu Històric Comarcal de Valls) i el manuscrit en castellà usat per compilar l’edició impresa13 (ca. 1569, a la
Biblioteca de Catalunya). En conseqüència, el 1563, quan Wyngaerde es troba a la ciutat,
Pons d’Icart devia tenir força avançada la redacció de la versió en català. És una obra que cal
contextualitzar-la en l’època, ens remet als tractadistes del renaixement que van valorar i difondre l’antiguitat clàssica. Al capítol 35, dedicat a l’Amfiteatre de Tarragona, trobem referències explícites a autors que li eren contemporanis com Sebastiano Serlio i Andrea Palladio,
així com al propi Vitrubi.
«En el lugar donde agora esta edificada la yglesia de nuestra señora del milagro ay un edificio
el qual segun lo qescriue Vitrubio en el lib.v.cap.iij. y Marco Iulio Polux en el libro iiij. parece
que sea theatro: proque estaua edificado como medio circo. Es nombre griego y fue tomado
de los Griegos [...] Y los Romanos tomaron y siguieron despues aquella usança el primero que
hizo theatro de madera fue Marco Escauro, y el primero que lo hizo de piedra fue Pompeo
Magno segun dizen el commentador de Vitrubio, y andres Fuluio en el libro quarto capi. del
theatro de Popeo Magno, y Andres Palladio en el libro de las antiguedades de Roma, en el
capitulo de Theatros[...] Este theatro de Tarragona esta hecho a manera de medial luna, el
circuito del son cccxxxvii. varas e media y en una parte se mestran xviij. escalones hazia la parte
de la marina o los lugares donde estauan, porque las piedras quitaron las quando hizieron la
iglesia de nuestra señora del milagro que alli esta edificada en el patio del theatro a la parte de
la montaña de la qual el ingenioso architetor se siruio parecen los escalones en la peñabiua
como hizo el architetor del theatro de la antiquisima ciudad de Apola en la prouincia de Dalmacia, que segun dize Sebastian Serlio en el libro tercero de las antiguedades en la dicha ciudad
de Apola propinqua al mar se halla vn theatro en el qual el Architetor tambien se siruio de la
montaña haziendo en ella una parte de las escalas, y assi esta el de Tarragona.» (Pons d'Icart,
1572, p. 215-217)

imatge 13/ Esbós de la línia de costa de Tarragona de Wyngaerde, on marca algunes construccions singulars. Possiblement
composat des del campanar de la Catedral. A l'extrem esquerra del full trobem el croquis de les voltes de la cavea de l'Amfiteatre. Conservat al Victoria and Albert Museum, Londres (Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 2003, p. 124-125).

Els manuscrits català i castellà no són idèntics. El català és més detallat i complet. Es conserven també notes, croquis i esborranys addicionals.
13
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imatge 14/ Comparació de l’estat actual de la graderia meridional vista des de la platja del Miracle i el croquis de Wyngaerde.

Els dos esbossos de la graderia meridional de l’Amfiteatre ens mostren unes estructures molt
similar a la que ens han arribat (pel que fa les parts originals, doncs cap a l’oest es desenvolupa
actualment la reconstrucció dirigida per l’Alejandro Ferrant entre 1963 i 1973, de les qual ens
ocuparem més avall). Wyngaerde representa exclusivament les estructures romanes del conjunt. Va obviar l’església del Miracle, que sí podem distingir clarament a la seva vista general
de la ciutat des del mar (veure composició general a la imatge 11 i detall a la imatge 12), on
darrera les voltes de la cavea sobresurt la seva volumetria, amb un cimbori en forma de tambor
octogonal coronat per un campanar. Es tracta d’un dels dos únics testimonis gràfics que ens
han arribat d’aquest campanar, l’altre el trobem al gravat de Fischer von Erlach de 1721 que
tractem al següent apartat.
Ens interessant destacar que Wyngaerde dedica una especial atenció a les restes romanes
durant la seva visita a Tarragona, un fet poc habitual en la seva producció anterior. És possible que Pons d’Icart l’influís. Volia que el dibuixant flamenc reflectís la Tarraco que descriu
al seu Libro de las grandezas. Curiosament, durant la vista que Wyngaerde fa a Mérida el 1567,
cronològicament posterior, sí que fa diversos esbossos d’estructures romanes.
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3.1.5. FISCHER VON ERLACH

Hem d’esperar força temps, fins a l’època de la Guerra de Successió de principis del segle
XVIII, per trobar la següent vista del conjunt monumental de l’Amfiteatre. Es tracta del
gravat inclòs en un assaig d’arquitectura històrica publicat el 1721 per Johann Bernhard Fischer von Erlach, composat a partir d’un dibuix de l’enginyer M. Antoine Weiss de 1711.

imatge 15/ Gravat de Fischer Von Erlach de 1721, a partir d’un dibuix del 1711 de M. Antoine Weiss (fotografia d’una
reproducció del Museu d’Història de Tarragona).

El gravat dedicat a Tarragona que ens ha deixat Fischer von Erlach és una panoràmica de la
ciutat feta arran de mar, lleugerament a l'est de les restes de la graderia meridional de l’Amfiteatre. L’estructura de la graderia i el convent del Miracle («Le Convent des Trinitaires») constitueixen el primer pla de la imatge, formant el basament de la cantonada sud-est del casc
urbà que veiem a la part superior dreta, presidit aquest per la torre que avui anomenem del
Pretori («Châteaux de Cesar»). La vista s’amplia en direcció oest abastant un ampli arc de
costa.
D’esquerra a dreta va anotant referències sobre el litoral: «La Montagne de Tortose», «Torre
di Salao», «Torre dei Mole» i «Le Convent de Capucins». Curiosament marca l’Amfiteatre
(amb la lletra A) quatre vegades: arran de mar, en una roca a peu de platja, sobre les graderies,
sobre unes voltes que correspondrien aproximadament amb la porta est i, el més sorprenent
de tot, sobre una mena de mur que es prolonga cap a la dreta de la imatge en paral·lel a la
vora del mar, quasi a l’angle inferior dret de la vista.
Les estructures de suport de la graderia meridional estan representades amb arbres sobre el
coronament. Les voltes es formalitzen d’una manera caòtica (veure detall a la imatge 18),
potser per una falta de comprensió i experiència directa del gravador envers el conjunt. Semblen estar construïdes mitjançant dovelles enlloc d’opus caementicium. En la base de l’estructura
se’ns mostra el que semblen restes del col·lapse dels nivells superiors de la cavea, incloent una
columna i el corresponent capitell que haurien pogut formar part de la façana de mar d’aquest
sector.
Entre els dibuixos de Wyngaerde (1563) i el dibuix que va servir per fer el gravat de Fischer
von Erlach (1711) havien passat quasi 150 anys durant els quals es van succeir una sèrie de
canvis en l’ús del conjunt monumental. El 1576 l’església del Miracle es cedida pel Capítol de
canonges de la Seu de Tarragona als frares de la Santíssima Trinitat, els trinitaris. El motiu
de la cessió hauria estat que l’església feia anys que arrossegava una certa decadència, fins al
punt de que no es trobava cap capellà que volgués residir-hi. Tenim una detallada crònica
dels fets gràcies a en Sanç Capdevila:
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«Estudiada la qüestió pels comissaris, el dia 13 del mateix mes [febrer de 1576], fou novament
convocat el Capítol i es va proposar l’esmentada cessió de la església del Miracle i bens adjacents, ço es: cases, terres, horts, oliverars, censals, ornaments, joiells, calzers, i tots els donatius
fets al Santuari per la pietat popular» (Capdevila, 1924, p. 51).

Sabem, doncs, que apart de terres, bens mobles i diners, hi havia alguna construcció relacionada amb l’església digna de ser mencionada. Capdevila refereix més endavant que inicialment els trinitaris es van establir a «l’abadia annexa a l’esmentada església». Enumera una
llarga llista de condicions que es van redactar per materialitzar el traspàs. Ens interessa la
catorzena i última:
«14.ª finalment, que el Pare Provincial i el Convent se comprometen a construir el Monestir
dintre sis anys a contar desde’l dia que prenguin possessió del Santuari, en el qual monestir hi
han de fer residència al menys sis religiosos»

El Capítol va nomenar una comissió per revisar el pacte, on hi trobem «als magnífics advocats
del Capítol En Joan Arbós i En Lluis Pons de Icart», el segons ja esmentat reiteradament
quan parlàvem d’en Wyngaerde. Tot i que no tenim una cronologia precisa de les obres del
convent, Capdevila considera que «que’s varen enllestir prompte segons es dedueix dels llibres conservats». Les reformes van implicar un recrescut del nivell del paviment interior de
l’església, el tapiat de la portalada romànica de la façana lateral de la nau central, obrir un nou
accés al tester i construir un cor sobre la primera crugia occidental, just darrere del nou accés.
La volta del cor era de creueria, amb els nervis diagonals recolzats en mènsules. L’espai sota
el cor quedava tancat per un envà amb una obertura central, configurant-se així un vestíbul.
Aquest trasllat de l’accés principal cal entendre’l atenent a la posterior ocupació dels espais
rectangulars definits pels angles entre la nau principal i els braços dels transseptes del creuer.
El cos edificat de la banda septentrional que amagava la portalada romànica es distingeix
perfectament a les primeres fotografies disponibles dels conjunt.
En motiu del setge de la ciutat del 1644, durant la Gerra dels Segadors, els trinitaris van
abandonar el convent del Miracle per resguardar-se dins el perímetre emmurallat de la ciutat.
Els dos mesos que va durar el setge el convent va ser usat per les tropes de Felip IV (TED'A,
1990, p. 246), i un cop aixecat el mateix sembla ser que va quedar en molt mal estat, quasi en
runes si atenem a (Capdevila, 1924, p. 59):
«Durant aquest temps l’església i convent del Miracle serviren de cuarter i quadra a les tropes
reials, i l’immoble va quedar derruït fins a no poguer-se’n aprofitar més que les parets mestres.»

Aquesta descripció es pot matissar si llegim amb atenció un atestat davant notari de l’arxiu
del trinitaris que el propi Capdevila reprodueix. Es tracta aparentment d’una declaració de
dos testimonis directes del setge, Bernat Pagarola i Mateu Pàmies, encara que la cronologia
fa que això no sigui fàcilment assumible: l’atestat està datat el 1707, ja havien passat 63 anys
dels fets. Sí que fan referències més creïbles i detallades sobre haver treballat en la reconstrucció, la qual va durar més de 20 anys; no va ser fins el 1666 que els trinitaris van tornar al
convent. El relat és molt inconnex, però aquest fragment sobre els desperfectes causat per
les tropes reials ens indica que almenys les voltes que cobrien l’església es van salvar de la
destrossa:
«deixant dit Convent y Iglesia de tal forma destruïts que sols quedaren en peus las parets mestres de dit Convent y Iglesia y boveda de esta»

Justament el 1707 les circumstàncies de la guerra de successió van fer que el convent dels
trinitaris fos usat novament com allotjament militar, en aquest cas d’un regiment anglès. Els
25

Estudi i diagnosi de l’estabilitat estructural dels elements existents en l’amfiteatre romà de Tarragona

religiosos intenten inicialment seguir ocupant algunes dependències, però els conflictes amb
els anglesos (protestants) van obligar-los a deixar la seva residència als militars amb nocturnitat i precipitació14, sense poder retirar alguns dels béns mobles. Entre el 1710 i el 1714 es
va usar com a hospital militar i el 1714 els trinitaris hi tornen. El gravat de Fischer von Erlach
reflexa l’estat del conjunt just quan era usat com hospital; pensem que no devia diferir gaire
dels períodes anteriors i posteriors, tot i que hi ha notícies de que el militars van tornar a
provocar importants desperfectes, de manera que, altre cop, els religiosos van haver d’executar amplies obres de reparació per poder reocupar l’edifici.
Cal considerar el que veiem al gravat de von Erlach amb una certa prevenció: com hem
exposat abans, les voltes de la cavea de l’Amfiteatre no estan representades amb massa rigor
(val a dir que es tracta d’un element força complex). En el cas del convent veiem un volum
cúbic a la banda del creuer de l’església, sense distingir-se el retranqueig que esperaríem entre
el transsepte i l’absis, formant-se una cantonada neta entre el vial que separava el convent de
les restes de la graderia i l’espai ocupat actualment per la plaça Cardenal Orce Ochotorena.
Podem distingir una obertura allargada coronada per un arc a la banda esquerra de la façana
del vial, aquesta obertura seria l’espitllera oberta originalment al tester del transsepte15 i les
dues petites obertures situades més a la dreta donarien al volum adossat a l’angle entre el
transsepte i l’absis.
Els intersticis entre l’absis i els transseptes s’han interpretat com el lloc on possiblement es
va bastir l’anomenada «abadia», una construcció adossada a l’església romànica, de datació
indeterminada però anterior a 1449 (Capdevila, 1924, p. 33). No obstant, a la vista general de
la ciutat des del mar de Wyngaerde (evidentment, posterior al 1449) sembla que l’angle entre
el transsepte i l’absis a la banda de mar està encara lliure, l’abadia l’hauríem de situar a la
banda oposada, a l’angle nord-est.
Capdevila es refereix a l’abadia d’una manera molt succinta: «Al costat del temple hi havia
una casa dita Abadia», mentre explica la vista del 20 de Novembre de 1449 del Bisbe de
Alguria, sense fer esment de la font o fonts que usa per la descripció. Més endavant relata
que durant el setge de Tarragona del 1462 «l’Abadia va quedar greument atropellada i l’església amb fretura de reparacions». Hem de pensar que aquestes reparacions es van efectuar:
com ja hem exposat, sabem que els trinitaris s’hi van instal·lar després de la cessió de l’església
el 1576.
No disposem d’un suport planimètric suficient i fiable per situar gràficament les transformacions en la configuració del conjunt a finals del segle XVI i durant el XVII. Si examinem els
plànols de Tarragona de 1641 (imatge 16) i de 1643 (imatge 17), la informació que hi trobem
és força pobre i fins i tot contradictòria. Al plànol de 1643 podem reconèixer perfectament
la planta de creu llatina de l’església, amb un únic afegit a l’angle nord-est, una mena de lòbul
entre l’absis i el transsepte, que coincidiria amb la ubicació de l’abadia que hem proposat. En
canvi, al plànol de 1641, lleugerament anterior, no sembla que la planta de l’església estigui
tan despullada: veiem una estructura en forma de “L” amb el costat llarg seguint la directriu
Sanç Capdevila reprodueix un document titulat Memorial d’agravis als Consols de la Ciutat extret dels documents
dels trinitaris de l’Arxiu Històric de l’Arquebisbat. Un religiós fa una extensa narració en primera persona sobre
les gestions amb les diverses autoritats per intentar que part de la comunitat romangués a l’església i la sagristia.
Finalment, els anglesos arriben i no atenen a raons: «llegó el regimiento, como a perros rabiosos se apoderaron
de la Iglesia, nos ultrajaron y maltrataron». Així que «visto el desorden, temiendo lo que se podia rezelar de
herejes, dije: Padres que hacemos aqui? vamonos», ja de nit, van pujar precipitadament a la ciutat amb tot el
que van poder carregar (Capdevila, 1924, p. 63-65).
15 Veure la primera planimetria fiable de l’església abans dels col·lapses i enderrocs, (Domènech Mansana,
1913), la recollim a l’annex 12.2, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
14

26

Estudi i diagnosi de l’estabilitat estructural dels elements existents en l’amfiteatre romà de Tarragona

del temple romànic i el curt adossat al que seria el braç nord del transsepte, amb una construcció quadrangular encara més al nord, separada per un pas del cos principal i amb la banda
est oberta. Tot i ser una planimetria molt més esquemàtica sembla més coherent amb la
volumetria que veiem al gravat de Fischer von Erlach, amb una cantonada sud-est formant
un angle recte i un cos menor en segon terme seguint la directriu de les actuals escales del
Miracle. Els dos plànols són anteriors al setge de 1644, que com ja hem vist més amunt va
provocar importants danys al conjunt fins al punt que les edificacions annexes a l’església
van quedar en estat ruïnós.
El plànol de 1641 es troba a l’Arxiu de Simancas i va ser catalogat per M. Concepción Álvarez. Té unes dimensions de 90x42 cm i està dibuixat a tinta i acolorit. Es tracta d’un projecte
de fortificació de la ciutat; no refereix cap data. Segons R. Gabriel i E. Hernández (1981) es
pot considerar de finals de 1641 si es contextualitza amb un altre projecte de fortificació
immediatament posterior. El plànol de 1643 té també un caire militar, però no ens mostra
cap projecte, és tan sols descriptiu: situa les defenses existents a la ciutat, així com les estructures o traçats urbans susceptibles de ser usats defensivament. Dins el perímetre urbà es
tracen esquemàticament els carrers principals i algun edifici singular, aportant, això sí, informació interessant, com és el cas de la planta del Castell del Patriarca, una de les poques que
coneixem. Localitzat a la Biblioteca Nacional de París, va ser publicat per R. Gabriel i E.
Hernández (1987). Està dibuixat a tinta i acolorit amb aquarel·la, en un full de 62x43 cm
signat per «Calbet» el 1643.
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imatge 16/ Plànol de Tarragona de 1641, ens mostra un projecte de fortificació de la ciutat. Vista completa (esquerra) i
detall de la zona de l’Amfiteatre (dreta) amb el convent dels trinitaris marcat amb el número 1. Reproducció de la làmina
annexa a Gabriel i Hernández (1981).

imatge 17/ Plànol de Tarrgona de 1643. A l’esquerra la reproducció de Gabriel i Hernández (1987) i a dreta detall de la
zona de l’Amfiteatre.
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Tornant al gravat de Fischer von Erlach, es distingeix una remuntat d’un pis per sobre del
nivell de coronament de les voltes de l’església (veure detall del gravat a la imatge 18), tal
com ho testimonien els amplis buits que recorren el nivell superior de la façana. Aquesta
remunta possiblement impedeix distingir el tambor octogonal del cimbori, visible a la panoràmica de la ciutat des del mar de Wyngaerde i en diverses fotografies d’inicis del segle XX
(entre d’altres, una vista general del conjunt del fons Vallvé, veure imatge 31). Un ocultament
que també pot ser degut de la perspectiva, en aquest cas amb un punt de vista molt més
proper que en la panoràmica del dibuixant flamenc. Sí que sobresurt el campanar bastit sobre
el tambor octogonal, el qual també apareixia al dibuix de Wyngaerde però no a les fotografies
antigues que hem pogut examinar.
La façana meridional de la nau principal de l’església sembla arribar fins un nivell de coronament similar al dels cos de la zona del creuer. Unes petites obertures a la part superior insinuen també una planta en ús aixecada per sobre del nivell de les voltes de la nau, especialment
si considerem que per sobre del coronament arrenca una coberta inclinada i que a la trobada
amb el terra distingim una obertura amb un arc, possiblement la mateixa que perviu a dia
d’avui en aquesta façana prop de l’angle amb el braç lateral del creuer (veure imatge 65_GH). La distància entre l’arrencada de la coberta i l’obertura de la part inferior mostren un
gran desenvolupament en alçada d’aquesta façana.
També a la façana lateral de la nau principal trobem un element constructiu molt contundent:
un gran contrafort formant una cunya de suport per la nau central l’església. Possiblement
aquest reforç estructural va quedar encabit dins ampliacions posteriors. Més endavant s’exposarà amb detall com l’enderroc del elements afegits al volum principal de l’església, entre
ells molt probablement aquest contrafort, van fer que les empentes de les voltes provoquessin greus desploms dels murs perimetrals, fins al punt que el 1915 la coberta de la nau central
va cedir (vegeu apartat 3.1.8).

imatge 18/ Les estructures de l'Amfiteatre i el convent, detall del gravat de Fischer von Erlach.
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3.1.6. FRANCESC BONIFÀS

Ja a la segona meitat del segle XVIII, l’artista vallenc Francesc Bonifàs elabora dos gravats
del conjunt monumental (imatge 19 i imatge 20) per il·lustrar la España Sagrada de P. Henrique Flórez (1804).
Els enquadraments dels gravats de Bonifàs són molt similars als triats per Wyngaerde 200
anys abans pels seus esbossos. La vista interior es titula Fragmento del Amphiteatro mirando a
mediodia (imatge 19). Ens mostra el que quedava de la cavea des del que seria l’arena de l’Amfiteatre, llavors colmatada fins a un nivell que coincidiria aproximadament amb l’arrencada
del mur que definia el canvi de secció entre la ima cavea i la media cavea. A la part superior es
dibuixa clarament l’especejament del que seria l’altre mur de separació entre sectors de la
graderia, a la base de la summa cavea. El coronament està lliure de vegetació, potser evidenciant
que la del gravat de Fischer von Erlach responia més a una voluntat artística d’ambientar el
lloc que no pas a una documentació rigorosa del mateix.

imatge 19/ Gravat de Francesc Bonifàs, vista interior de la cavea.
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imatge 20/ Gravat de Francesc Bonifàs, vista de les voltes de suport de la cavea.

L’altre gravat de Francesc Bonifàs porta el títol de Amphiteatro, amb el subtítol mirando desde
el mar. El particular estil del vallenc, amb traços durs i ombres tallants, fa difícil distingir a la
part inferior de la imatge el límit entre la sorra de la platja i l’aigua. Aquest mateix traç abrupte
impedeix intuir si el que tenim en la base de les voltes de suport de la graderia són restes del
col·lapse de les superestructures llavors ja perdudes o, senzillament, roques a peu de platja.
A la part dreta semblen distingir-se uns fragments de volta escampats, però en cap cas representa restes arquitectòniques tant identificables com la columna del gravat d’Erlach. Pel que
fa a les voltes del nivell inferior, que suporten el pis a nivell del primer praecinto, en són visibles
dues de les quatre actualment visitables.
Quan Francesc Bonifàs va composar els seu gravats ja feia uns 20 anys que els trinitaris no
residien el convent. El 5 de desembre de 1780 es va expedir una Reial Cédula segons la qual
els religiosos havien d’abandonar Sta. Maria del Miracle per traslladar-se a la casa i l’església
de Sta. Anna, anteriorment ocupada pels agustins, que al seu torn es van traslladar a una
meitat del col·legi dels ex-jesuites. L’altre meitat d’aquest col·legi seria destinada a un hospici
al qual també s’assignarien les parts del conjunt del Miracle cedides pels trinitaris al Rei.
Després de les destrosses de la guerra de successió el trinitaris ja havien intentat no reocupar
al seu convent al Miracle, en una ubicació problemàtica al estar extramurs i ser una posició
militarment estratègica, però no van tenir més remei que tornar-hi el 1714. La renúncia de la
Congregació de S. Vicens de Paul a la possessió del col·legi dels ex-jesuites va propiciar una
concatenació de mudances de religiosos que els va permetre, per fi, traslladar-se a una ubicació dins el casc urbà. Però l’àmbit del convent no va passar totalment a mans del Rei. Sabem
per Sanç Capdevila que el 1776 s’havia aixecat «un nou cos de fàbrica independentment de
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l’obra vella, amb la qual es comunicava mitjançant un pont», el qual no va ser transferit, com
tampoc una bona part dels horts (Capdevila, 1924, p. 88).
El convent tenia «un gran pati amurallat amb una granja per a l’hortolà i una sinia» que permetia cultius de regadiu. Segons sembla part d’aquestes terres s’arrendaven. Sanç Capdevila
(1924, p. 67-68) reprodueix un contracte de 1778 on es descriuen els àmbits que es reservava
al convent, gràcies al qual sabem que part de les voltes de suport de la cavea meridional s’usaven llavors per acollir bestiar:
«tot aquell tros de terra de la primera parada que es devant de la pallissa fins a la punta de la
roca i fins a la paret de detras de la establia, la de sota las covas a la part de mar»

Això ens fa pensar que la vistes de les graderies dels gravats de Bonifàs estan molt idealitzades. Especialment la de la banda de mar, on, a banda d’ometre totalment el volum de l’església
i les successives ampliacions del convent, hauria ‘netejat’ les traces de l’aprofitament que fins
feia poc es donava a part de les voltes. També la vista interior ens mostra un enquadrament
irreal, tenim la sensació d’estar al mig d’una arena de l’Amfiteatre buida, sense l’església, i res
ens indica el pas d’un camí just davant de les graderies.
El traspàs incomplert del convent del Miracle, amb la part vella (església i cossos annexes) i
part dels horts en mans del Reial Hospici, mentre la part nova (bastida a partir del 1776) i la
resta d’horts restaven en mans dels trinitaris, va provocar en la pràctica que el conjunt quedés
en un estat d’abandó.
El 1800 el director de l’ampliació del port, Joan Smith, sol·licita que es destinin 500 presoners
a treballar en les obres i que siguin allotjats al convent del Miracle. Al Viage literario a las iglesias
de España de Jaime Villanueva (1851) trobem una referència directa als treballs d’adequació
desenvolupats al convent per tal d’acollir el nou ús:
«El 16 de enero de 1801, abriendo los cimientos para el cuartel de presidiarios que se hizo en
el área del anfiteatro romano, se halló una piedra de mas de seis palmos de alta, en la cual pudo
leerse lo siguiente [reprodueix una inscripció de 10 línies i la comenta]»
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imatge 21/ Plànol de Tarragona de 1869. Fotografia de Carles Fargas de l’original de l’arxiu de Jordi Sardà.
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3.1.7. ALEXANDRE DE LABORDE

L’Amfiteatre va merèixer l’atenció d’Alexandre de Laborde en la seva obra Voyage pittoresque
et historique de l’Espagne (1807-1818), que inclou també altres làmines dedicades a estructures
d’època romana de Tarragona, com l’arc de Berà, la torre dels Escipions i la torre del Pretori
(Palau d’August).
Les planxes de les dues vistes de l’Amfiteatre es van composar a partir de dibuixos de Ligier,
una de l'interior de la cavea i una de les voltes de suport de la façana orientada a mar. En la
que enquadra des del mar (imatge 22) el punt de vista és molt similar al del gravat de Fischer
von Erlach, però amb un angle més tancat: no abasta un tram tan ampli de la línia costanera
i de l’església del Miracle, en un segon terme, tan sols en veiem la cantonada sud-oest, punt
on es talla la composició, sense arribar a mostrar-nos el límit est del casc urbà de Tarragona.
L’encaix de les voltes de suport és ara molt més acurat que en el cas de Fischer von Erlach.
Les estructures són perfectament reconeixibles si les contrastem amb les existents a dia
d’avui. Queden quasi completament amagades les voltes del nivell inferior, on veiem un penya-segat que baixa de forma abrupte cap a mar, sense una platja a la seva base. Aquí és
encara més aventurat que en els gravats de Bonifàs proposar que part de les roques que
formen aquest basament de la graderia són restes de les parts superiors perdudes, no es distingeixen ni fragments de volta ni altres elements arquitectònics.
L’altre gravat de Laborde (imatge 22) sí que aporta un enquadrament nou: quasi frontal
respecte al tester oest de l’estructura de la graderia de mar, amb un lleuger esbiaix que permet
tenir visual sobre la cavea. La composició es resol amb un angle de visió força tancat, com en
el cas anterior, assimilable a un teleobjectiu si fem un paral·lel amb la fotografia. A la part
dreta es distingeix el desenvolupament de la punta la punta del Miracle cap a mar, amb el
Fortí de la Reina quasi en el seu extrem. No apareix la església del Miracle, que estaria just a
l’esquerra del camí que travessa davant de les graderies. Podem apreciar com s’ha tancat
l’espai de l’arcada del pulpitum, obert en els gravats de Fischer von Erlach i Francesc Bonifàs.
Al primer pla distingim grans fragments de les voltes despresos i escampats per terra.
A la catalogació del dibuix original de l’Institut national d'histoire de l'art podem llegir a l’angle
superior dret «Liger», a l’angle inferior dret «Vue des restes de l’amphithéâtre de Tarragone » i la
signatura 20831. Es pot apreciar un quadriculat (amb una modulació de 13 x 8) per traslladar
el dibuix al gravat.
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imatge 22/ Vista de l’Amfiteatre des del mar del Voyage pittoresque de Laborde.

imatge 23/ Dibuix original de Ligier de la vista de l’Amfiteatre des del mar (Institut national d'histoire de l'art, 2013).
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imatge 24/ Vista de l’Amfiteatre des del camí del Voyage pittoresque de Laborde.

imatge 25/ Dibuix original de Ligier de la vista de l’Amfiteatre des del camí (Institut national d'histoire de l'art, 2013).
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3.1.8. LES PRIMERES FOTOGRAFIES I EL COL·LAPSE DE L’ESGLÉSIA

Durant la major part del segle XIX l’entorn de l’Amfiteatre es veu afectat per les obres del
port i la construcció de la línia ferroviària arran de mar. El convent del Miracle es reconverteix
en un penal (veure imatge 21) on estaven reclosos els treballadors forçats que intervenien
en l’ampliació portuària.
Tots els canvis que ha patit el conjunt històric de l’Amfiteatre i el seu perímetre immediat a
partir de finals del segle XIX han quedat documentats fotogràficament. Les primeres imatges
ens mostren les fases finals de l’ús del convent dels trinitaris com a presidi, amb les estructures a una cota molt superior a l'actual, fent que llavors fos molt difícil distingir el lloc com
l’emplaçament d’un Amfiteatre. Captures posteriors permeten visualitzar l’estat d’abandó que
segueix a l’amortització del presidi, una situació que perdurarà fins als treballs arqueològics
dirigits per Samuel Ventura, ja a la segona meitat del segle XX.
A la postal editada per Àngel Toldrà Viazo (imatge 27) podem apreciar els vigilants a l'accés
del penal situat a l'extrem sud-oest del conjunt. A la cantonada superior es pot identificar la
llegenda A.T.V.-400-TARRAGONA, Baños del Milagro; això ens permet afirmat que aquesta
imatge és anterior al 1906. La sèrie A.T.V. es va editar entre els anys 1905 i 193016. A l'octubre
de 1906 es fa un catàleg de les primeres 900 postals (Tarrés, 2009), les numerades entre el
386 i el 425 corresponen a Tarragona. Àngel Toldrà Viazo no era fotògraf, es limitava a
reproduir clixés al seu taller del carrer Canuda de Barcelona, els quals eren el resultat del
treball de camp de diferents fotògrafs contractats. Aquest sistema de producció dificulta
identificar a l'autor d'una determinada imatge si no s'indica a la mateixa postal. En el cas que
ens ocupa, fins on sabem, és desconegut. Tornant a la imatge, de l'Amfiteatre tan sols en
reconeixem les graderies de la cavea, envoltades de construccions del penal. Al coronament
s'hi havia habilitat un pas de ronda, amb una garita de vigilància sobre les escasses restes de
la summa cavea.
En una fotografia de l'arxiu Mas podem apreciar detalladament les transformacions que havia
patit la graderia (imatge 28). Un muret de pedra fa les funcions de barana del pas superior i
baixa pel tester oriental, on els nivells dels bancs originals s’havien subdividit per configurar
una escala. La imatge es va captar des de la teulada de l'església del Miracle: en primer terme
es distingeix el canaló format per teules encadellades (tortugada) i una gàrgola ceràmica.
Segons Sanç Capdevila (1924, p. 95-96) un R.D. del 18 d’octubre de 1906 va suprimir el
presidi de Tarragona17, en atenció a les peticions fetes al Ministre de Governació, el Compte
de Romanones, durant la seva visita a Tarragona el 23 abril del mateix any, en el sentit de que
la voluntat de molts tarragonins era veure el penal traslladat, tan per motius estètics com per
pal·liar la crisi de la classe obrera amb la construcció d’una nova penitenciaria allunyada del
cas urbà. L’amortització efectiva del penal es produirà a mitjan de 1908, tal com es desprèn
de la notícia breu apareguda al Diario del Comercio el 8 de maig : «Siendo muy escasos los
reclusos que existen en el penal del Milagro, dentro pocos días serán trasladados al de la
Pedrera, quedando desalojado aquel edificio por completo.» (Notas de la localidad, 1908).

Segons Jaume Tarrés Pujol, a l'article Cronologia i Fotògrafs de la sèrie general A.T.V. disponible a la pàgina del
Centre Cartòfil de Catalunya (Tarrés, 2009). Per situar aquesta cronologia fa referència a un article de Ramón
Martí al núm. 2 de la revista del CCC, del 1984, i al núm. 76 de la revista España Cartófila, d'octubre de 1907.
17 El 1904 el penal encara allotjava 500-600 presoners (Crónica local, 1904).
16
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imatge 26/ Vista general des del nord-oest. El presidi del segle XIX. Josep M. Toldrà 2013.

imatge 27/ Postal editada per Àngel Toldrà cap al 1906. Olivé et. al. (1990, p. 161).
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imatge 28/ Fotografia de l'arxiu Mas, principis segle XX. Extreta de (TED'A, 1990, p. 30).

imatge 29/ El conjunt a principis del segle XX, fons Vallvé, Arxiu Històric Municipal de Tarragona.

A la imatge 29 es distingeixen els primers signes del deteriorament posterior a l’abandó del
presidi, amb l’entrebigat d’algunes cobertes ja perdut i la vegetació començant a ocupar les
que encara es conservaven. En aquesta i altres fotografies de l’època podem visualitzar per
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primer cop el conjunt, del qual fins llavors tan sols teníem referències escrites i alguna planimetria poc detallada (veure reproducció del plànol de 1869 a la imatge 21).
També ens han arribat imatges de l’interior de l’església del Miracle, amb les estructures que
s’hi havien disposat per convertir-la en un dormitori (imatge 30). Els presos usaven el nivell
inferior i el superior corresponia a les passeres de vigilància, aquestes últimes suportades per
pilars quadrats i resoltes amb biguetes de fusta. Veiem els paraments de parets i voltes completament revestits. A la part dreta de l’absis hi havia una escala que comunicava els dos
nivells. Es distingeixen les columnes adossades, així com els corresponents capitells i arcs de
reforç de la volta, però no les bases i basaments de les columnes, que quedarien per sota del
nivell d’ús, essencialment el mateix que tenia l’església en la fase del convent.

imatge 30/ Interior de la nau principal de l’església del Miracle, Fons Vallvé, Arxiu Històric Municipal de Tarragona.

A principis de 1910 l’Ajuntament va fer gestions per obtenir la titularitat del penal, tal com
ho testimonia l’extracte de la sessió del consistori publicat el 2 de febrer pel Diario de Tarragona:
«Por indicación del señor alcalde, pasó á la comisión para su estudio, la comunicación de la
Delegación de Hacienda pidiendo copia certificada del acuerdo del Ayuntamiento para solicitar
la cesión de los edificios que constituyeron el Penal del Milagro.» (Crónica local y regional,
1910)
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El 14 de desembre de 1910 es va presentar al Congrés de Madrid una proposta de llei per
aconseguir la cessió del «antiguo penal del Milagro con sus dependencias y terrenos colindantes pertenecientes al Estado»18. Entre les motivacions exposades pels ponents, els diputats
José Nicolau i Julian Nougués, es feia referència a la necessitat d’establir un parc públic molt
necessari per la ciutat (Proposición de ley en beneficio de Tarragona, 1910).
El mateix 1910, el 31 de desembre, es va materialitzar l’aprovació de la cessió amb la firma
per part del Rei, fet que va permetre començar el desmuntatge del penal. La voluntat era
deixar exempta l’església romànica. Sembla ser que l’inici dels treballs es treballs van patir
moltes vicissituds: el Diario de Tarragona del 28 de març de 1911 fa una extensa crònica de
l’acte en què l’alcalde, Pedro Cobos, va agafar un pic per donar el primer cop de l’enderroc.
Sobre la situació de l'estructura del conjunt penal-església és molt significatiu l'extens informe
que emet el desembre l'arquitecte municipal Josep M. Pujol (1911), a instàncies de la Comisión
de Monumentos Históricos y Artísticos. Les obres de demolició ja havien començat de forma efectiva, com es desprèn d'un dels primers paràgrafs19:
«Se impuso al contratista la condición precisa de efectuar las obras con todo el cuidado necesario para evitar á los monumentos romanos y de la Edad Media todo quebranto, todo perjuicio, para su sólidez é integridad, y el contratista fué realizando la demolición de todas aquellas partes que no debian conservarse.»

Passa a continuació a fer una diagnosi de les patologies més serioses:
«Observé los grandes desplomes de los muros laterales, que llegan á alcanzar 39 centímetros
en el arranque del arco más inmediato á la fachada frontal, y los consiguientes agrietamientos
que presentaban interior y exteriormente dichos muros y la fachada anterior.»

Aquests desploms, causats per la pèrdua de l’arriostrament proporcionat per les estructures
adjacents a l’església que s’havien eliminat (murs i forjats), van arribar fins a la premsa fins i
tot abans de que l’arquitecte municipal emetés el seu informe. Al Diario de Tarragona del 22
de novembre de 1911 es descrivia la situació:
«Al derribar una construcción adosada al muro lateral izquierdo del vetusto templo, ha cedido
el muro bajo el peso enorme de la bóveda, se han grietado los robustos arcos torales, se han
abierto las columnas ó pilastras que los sostienen, y toda el ala izquierda ha tomado una inclinación de más de treinta centímetros, amenazando desplomarse»

A la mateixa proposició de llei es demanava també la cessió del Baluard del Rosari, de terrenys adjacents a
les muralles per la zona del camí de les canteres i de la Torre del Pretori (llavors anomenada Casa de Pilatos),
aquesta última també un penal («cárcel de partido») encara no amortitzat.
19 Segons Capdeviala (1924, p. 101) els treballs d’enderroc els va començar la brigada municipal i posteriorment, a finals d’abril, es va decidir adjudicar-los a un contractista.
18
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Pujol refereix al seu informe que va ordenar al contractista no demolir els murs que travaven
perpendicularment les façanes laterals (els que quedaven, entenem) i a la brigada municipal
apuntalar les façanes nord i oest, mitjançant el que anomena «materiales propios del contratista», possiblement les bigues de fusta que veiem a les façanes nord i oest de l’església en
diverses fotografies del fons Vallvé (imatge 31 i imatge 32), on també s'aprecien les esquerdes que esmenta.
També col·laborava en aquest estat precari de l'església la coberta, la qual Pujol descriu «completamente llena de grandes yerbas que habian arraigado en la propia bóveda, y también por
el enorme peso de la mencionada cubierta, que solo tiene una vertiente». Explica que va
ordenar a la brigada municipal l'arrencada de la vegetació de la teulada de la nau central, així
com el reg amb sulfat de ferro per evitar la seva proliferació, i la reparació dels despreniments
de teules. Tot això fa possible datar la imatge 31 al voltant de 1911, doncs concorda perfectament amb les descripcions de l'informe. Finalment, Pujol fa una sèrie de recomanacions
per assegurar la consolidació de l'església:
«que se atiranten los arcos que sostienen la bóveda de cañón para evitar que continuen abriéndose y limitar el desplome al actual. [...] aligerar la bóveda del peso excesivo de la cubierta,
dandola dos vertientes. [...] debe darse continuidad a los muros y bóvedas estableciendo los
suficientes enlaces á las fracciones de fábricas separadas por las grietas que, dividiendo aquellas,
las dejan faltas de la necesaria cohesión y solidaridad»

Tot i les preocupacions per l’estat d’aquestes estructures, el dia 30 de Juny de 1911 es va
procedir al «disparo de un extraordinario castillo de fuegos artificiales en las ruinas del anfiteatro romano» (Centenario del sitio y defensa de Tarragona, 1911).

imatge 31/ El conjunt cap al 1911, fons Vallvé, Arxiu Històric Municipal de Tarragona.
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imatge 32/ Detall de la portalada de l'església del Miracle amb els apuntalaments, fons Vallvé, Arxiu Històric Municipal de
Tarragona.

La demolició de les estructures adjacents al cos principal de l’església va fer visibles parts de
la mateixa llavors desconegudes, com la pròpia portalada i de les dues espitlleres que la flanquejaven. Ángel del Arco va publicar el 1912 un article al Boletín de la Real Academia de Historia
on documenta aquest procés (Arco, 1912). Fa una enumeració dels problemes estructurals
que llavors presentava l’església, descrits i interpretats de forma coincident amb el que s’exposava a l’informe de l’arquitecte Pujol, i menciona explícitament la redescoberta de la portalada de l’església romànica:
«Pero las sorpresas se han producido al destruir el pabellón adosado al muro izquierdo del
templo [mur nord de la nau principal], quedando al descubierto una puerta y dos ventanales
de singular hermosura.»

El diari catòlic La Cruz publica el dijous 17 de setembre de 1914 (Derribo del Penal, 1914),
en primera pàgina, la següent notícia:
«El Ayuntamiento acordó, en la sesión última, proceder al derribo del edificio llamado del
penal o ex-penal del Milagro, salvando, no obstante, el cuerpo de sillería, denominado Iglesia
de Santa María del Milagro.»

La proposició es va aprovar per 10 vots contra 6, tot i els dictàmens tècnics contraris. Una
bona part de les estructures del penal estaven aleshores ja enderrocades. No obstant, si examinem la imatge 31, que ens mostraria l’estat del conjunt després dels enderrocs iniciats del
1911 i dels apuntalaments ordenats per l’arquitecte municipal, encara quedaven en peu diversos afegits a la coberta de la nau principal, quasi tot el parament de la façana oest (el tester),
estructures adossades a la zona del creuer i, possiblement, cossos baixos adossats a la façana
sud, la que menys havia patit si atenem al que diu Sanç Capdevila sobre els primers enderrocs,
on situa els problemes estructurals a la banda nord:
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«A les primeres obres d’enderroc del ex-penal, el Temple, essent desfalcat, es va badar, i el mur
de la banda Nort es va desplomar considerablement, ocasionant el perill de la ruina del edifici»
(Capdevila, 1924, p. 109-110).

L'article de La Cruz, signat per Emili Morera, fa una crítica a la resolució i reclama que l'Ajuntament demani la declaració de «Monumento Nacional» per l'església romànica, així «el
estado vendrá en su ausilio» i ajudarà a sufragar les despeses de conservació. No critica el fet
que s’enderroquin les estructures del penal, però demana que els treballs els executi personal
qualificat:
«Se dirá tal vez que el Ayuntamiento trata tan solo de dejar limpio de paredones y adimentos
dicho edificio [...] Ya comprenderá la corporación interesada que no puede valerse de peones
que ahora utiliza a fin de mitigar su precaria situación, sino que es necesario realizar el derribo
con ciertas precauciones y con obreros del oficio, sustituyendo lo que se derribe por medio de
buenos apuntalamientos.»

El novembre de 1914 l’Ajuntament reclama formalment a l’Estat que l’església sigui declarada
monument nacional, mitjançant una instància redactada per Joan Ruiz i Porta20. L’auxili de
l’Estat que reclamava Emili Morera no va arribar a temps. Les mesures ordenades per l’arquitecte Pujol (les que es van executar realment; no tenim notícia, per exemple, de que s’atirantessin els arcs de les voltes) van resultar insuficients per estabilitzar l’estructura. L’11 de
maig de 1915 el Diario de Tarragona ressenya un important col·lapse estructural a l’església del
Miracle; s’havia esdevingut el dia abans (la nit del 9 al 10 de maig) i va afectar sobretot a la
nau principal (Crónica local y regional, 1915):
«A causa de las persistentes lluvias, desplomóse ayer el tejado y toda la bóveda del ex Presidio
del Milagro y ex iglesia de los Templarios, viniendo abajo también la fachada hasta el crucero,
quedando éste en pié, lo mismo que la cúpula.»

La versió de Sanç Capdevila és lleugerament diferent. Segons ell «s’enderrocà el mur del
Nord, arrastrant la volta i el cimbori del Temple». En qualsevol cas sembla que aquest primer
col·lapse va deixar relativament intacta la meitat oriental de l’edifici.

L’autoria de la instància la menciona Capdevila (1924, p. 103), però no apareix al propi escrit, signat per l’alcalde i el secretari.
20
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3.1.9. JERONI MARTORELL, JOSEP M. PUJOL I LA VOLADURA DE 1923

El 1919 l’arquitecte Jeroni Martorell, director del Servei de Conservació i Catalogació de
Monuments de l’Institut d’Estudis Catalans, va redactar un projecte que plantejava un enjardinament aterrassat de la zona21 (imatge 33). Veiem els motius per a la intervenció exposats
pel propi Martorell a l’article titulat Tarragona i els seus antics monuments:
«Embellir la ciutat en posar en valor als monuments: vet aquí el venturós resultat. El Parc de
sota el Mirador, amb una via que devalli fins a les ruïnes de l’Amfiteatre i de l’església del
Miracle, construïda per Jaume I en mig de la sorra on varen patir martiri els cristians; això és
un altre projecte que necessita Tarragona realitzar.» (Martorell, 1920)

El 1920 trobem una nova proposta d’ordenació pel sector del Miracle (imatge 34), en aquest
cas deguda a l’arquitecte municipal Josep M. Pujol. Coincideix amb la de Martorell en l’escala
que baixa des de la cruïlla Rambla Vella/Passeig de les Palmeres/carretera de Barcelona, però
la resta de recorreguts es simplifiquen i l’àmbit d’actuació s’amplia cap a l’est. No sembla
atendre massa a les restes de l’Amfiteatre, tan sols veiem com es marca el perímetre del complex del penal, dins una plaça oval que no coincideix de cap manera amb el traçat de les
graderies originals ja que inverteix les proporcions dels eixos principals.

imatge 33/ Croquis de la proposta de Jeroni Martorell pel parc del Miracle, 1919. Extreta de Martorell (1920).

Segons Capdevila (1924, p.102), Martorell ja s’havia interessat per la conservació de l’església 7 anys abans:
«I en Jeroni Martorell vingué a Tarragona i parlamentejà amb l’Ajuntament sobre aquella restauració (22 d’octubre de 1912)».
21
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imatge 34/ Josep M. Pujol, proposta pel Parc del Miracle, 1920 (Ortueta, 2006, p. 147)

També el 1920, a l’abril, el Butlletí Mensual de la Secció Excursionista de l’Ateneo Tarraconense va informar de nous esfondraments a l’església del Miracle, que després del primer
col·lapse estructural de 1915 continuava abandonada a la seva sort:
«Les ruines de l’església del Miracle toquen a son terme, desplomant-se aquests darrers dies
l’angle oriental, que motivarà l’enrunament de la cúpula biçantina.»

Al Diario de Tarragona del 3 de maig del 1921, en la crònica dedicada al plenari del consistori
municipal del dia anterior, es reprodueix una intervenció referent a l’estat del penal del Miracle:
«El Sr. Lliteras ruega que se proceda al derribo del ex-penal del Milagro y que se conserven los
restos arqueológicos allí enclavados. (El tiempo, adelantándose al ruego del Sr. Lliteras, lo ha
convertido ya todo en ruinas y en cuanto a arqueología poco es lo que puede conservarse).»

Al Diari Tarragona del 25 de juliol de 1922 es parla de la resolució adoptada al ple de l’Ajuntament del dia anterior sobre les peces de la portalada original de l’església romànica:
«Se dá lectura al dictamen [de la Comissió de Foment] concediendo a la Junta de Gobierno de
la Casa provincial de Beneficencia la puerta de mármol del derruído templo del Milagro, la cual
será colocada y servirà de entrada a aquel Asilo [...]»

És interessant la identificació del material de les peces de la portalada, marbre, un fet singular
entre les esglésies del romànic català. Aquesta cessió de l’Ajuntament també va quedar recollida en una nota breu a les «Efemèrides Tarragonines» del Butlletí Arqueològic (1922, p. 200),
on trobem una referència sobre la data de recuperació de les peces (el juny de 1922) entre les
runes dels successius col·lapses de l’església:
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«PORTADA ROMANICA DEL MIRAGLE.-A petició de la Junta de la Casa de Beneficencia,
el nostre Ajuntament, en sessió del 24 de Juliol, li ha cedit la portada romànica del Miragle per
ésser bastida, en aprofitament, a la cara Sur de l’esmentat edifici benèfic de la nostra ciutat, les
pesses de la qual fóren extretes de entre les runes, a primers de l’últim Juny.»

El dissabte 3 de febrer de 1923, cap a dos quarts de quatre de la tarda, van escalar 14 dels 20
cartutxos de dinamita que l’Ajuntament de Tarragona havia disposat a l’interior de l’església
del Miracle amb la intenció d’acabar d’enderrocar les seves malmeses estructures i, d’aquesta
manera tan radical, evitar nous ensorraments parcials. Els mesos de febrer i març de 1923 els
diaris Tarragona i La Cruz van fer un intens seguiment dels fets i la seva repercussió posterior.
Encara que les dues publicacions rebutjaven l’actuació de l’Ajuntament, es va desencadenar
una intensa polèmica entre elles. La línia editorial de Tarragona censurava més els mitjans que
no pas el fi: considerava que l’església estava ja massa perduda abans de les voladures per ser
entesa pròpiament com un monument. Segons aquesta interpretació no seria raonable econòmicament la seva reconstrucció. En canvi La Cruz, d’orientació catòlica com el seu nom
ens indica, havia demanat a l’Ajuntament que tramités la declaració de monument nacional
per l’església, havia censurat com s’havia realitzat la segona tongada d’enderrocs (1914) i entenia insuficients els treballs d’apuntalament executats. Creia justificada una ambiciosa restauració que hagués tornat al temple el seu antic esplendor.
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El diumenge 4 de febrer de 1923, l’endemà dels fets, Tarragona va publicar la notícia de la
voladura, en una llarga editorial. El text ens aporta una descripció detallada dels moments
posteriors a la voladura:
«En breves momentos, el citado paseo [Passeig de Santa Clara, actual Passeig de les Palmeres]
se llenó de gente. Vimos allí al alcalde, a muchos concejales y varios empleados. El público
reía. Interrogamos y se nos dijo que habían estallado catorce de los veinte barrenos colocados,
pero con la sorpresa de que, tanto los muros como las paredes, seguían en pie; no llegaron a
conmoverse.» (Barrenos y otros excesos, 1923).

El 10 de febrer Tarragona critica el seguiment fet pel diari La Cruz: «Este diario, que no enteró
a sus lectores hasta el miércoles último [7 de febrer], de los veinte barrenos que el sábado
anterior [3 de febrer] se habían hecho estallar, para demoler las ruinas de lo que fué templo
de Santa María del Milagro». Refereix a continuació la poca efectivitat de la voladura sobre
«unos muros fofos y blandos, rellenos de tierra» i considera que hauria estat millor demolir
manualment les parts més deteriorades per sanejar la zona i preservar les parts que oferien
interès històric (Lo de la iglesia del Milagro, 1923).
L’1 de març de 1923 Tarragona reprodueix en primera pàgina una comunicació que Jeroni
Martorell, en qualitat d’arquitecte director de la secció de Conservació i Catalogació de l’Institut d’Estudis Catalans, havia dirigit a l’Alcalde de Tarragona, Josep Mullerat (Martorell,
1923)b. Fa una descripció de l’estat que llavors presentava el temple: «L’església avui, és en
gran part caiguda, aterrada. Mes resten en peu encara els murs i la volta de l’absis, els murs
del creuer i la volta del braç de l’esquerra d’aquest. Creiem que tal part del monument deu
conservar-se». la carta de Martorell és posterior a la voladura del 7 de febrer, i per la descripció que fa de les estructures no sembla que la dinamita hagués causat gaires estralls.
El 5 d’agost de 1924 una Reial Ordre declara el conjunt de l’església romànica i l’Amfiteatre
«monumento arquitectónico artístico» (Sánchez, Ventura, Mezquida, 1991, p. 16). S’autoritzava a l’Ajuntament a retirar les runes resultants del col·lapse, però sense alterar la integritat
de les estructures en peu, i s’advertia que qualsevol enderroc posterior havia de tenir el visti-plau del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.
Diverses imatges del fons Vallvé testimonien l’estat del conjunt després dels col·lapses, enderrocs i voladures que es produïren entre 1915 i 1923. A la imatge 35 veiem el creuer ja
quasi exempt de la nau principal, però conservant una bona part de les voltes (excepte a la
crugia del cimbori). A la imatge 31 veiem l’altre extrem del creuer uns anys abans, cap el
1911, en aquest cas amb una rosassa circular.
A la imatge imatge 36 tenim una perspectiva general de zona. La meitat occidental de l’església està totalment enderrocada, però encara sense desenrunar, doncs es distingeixen perfectament grans fragments dels murs de la nau principal just a la zona de la portalada romànica, així com abundant material dispers. En segon terme tenim la graderia meridional amb
el pulpitum encara tancat i un cos annex a la banda oest.
Cap al 1930 la situació de la zona és d’abandó, s’havia convertit en un abocador incontrolat
de runes. El 1931 la Comissió de Monuments encarrega a l’arquitecte Francesc Monravà i
Soler un estudi per obrir un carrer que permetés extreure terres en futures excavacions. Es
decideix fer unes rases per quantificar els buidatges que serien necessaris. El 1933 Monravà
presenta les seves conclusions a la Comissió, els resultats de les cales es registren en uns
plànols de elaborats per l’arquitecte Antoni Nogués.
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imatge 35/ El creuer de l'església del Miracle, després del col·lapse de l'estructura, fons Vallvé, Arxiu Històric Municipal
de Tarragona. Entre 1923 (voladura) i 1936 (encara no s’havia edificat l’escola del Miracle).

imatge 36/ Vista general del conjunt monumental. Entre 1923 i 1936. Fons Vallvé, Arxiu Històric Municipal de Tarragona.
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3.1.10. ANTONI NOGUÉS I SALVADOR RIPOLL

El 1934 es va publicar al Butlletí Arqueològic de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense
una planimetria del conjunt monumental de l’Amfiteatre elaborada per Antoni Nogués Ferré
(1934), on articulava una hipòtesi del contorn del recinte de l’Amfiteatre i de la secció tipus,
basant-se en les restes llavors conegudes i atribuïdes a l’edifici d’espectacles romà (imatge
37). Hi va superposar la planta de l’església romànica22 (sense els cossos del convent, ja derruïts) i el traçat de diversos murs que formaven la cantonada nord-oest del recinte del penal.

imatge 37/ Plànol d'Antoni Nogués, 1934.

Una bona referència per endreçar cronològicament les fotografies de l’època de la zona, moltes d’elles pertanyents al fons Vallvé de l’Arxiu Històric Municipal, és l’escola del Miracle a
la Plaça Cardenal Orce Ochotorena, la que va ser durant 40 anys Escola Normal de Magisteri.
La seva construcció va començar el 1935, com ho testimonia el Diari de Tarragona del 17 de
març d’aquell any, on s’esmenta la presència a la ciutat de dos «arquitectes de construccions
del Ministeri d’Instrucció Pública» per desencallar l’inici dels treballs. Fins i tot es ressenya
que «dinaren juntament amb l’alcalde gestor Ramas i l’arquitecte municipal senyor Pujol»
(L'Escola Normal nova, 1935). Segons el mateix Diari de Tarragona, les obres van començar
de forma efectiva l’abril.

Diu que ho fa «aprofitant unes dades que teníem recollides al iniciar-se el seu enderroc». Mol probablement
es refereixi a la planta publicada per Puig i Cadafalch (1918), al seu torn basada en l’aixecament de Domènech
Mansana (1913).
22
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En escrits en premsa d’aquells anys referits a l’Escola trobem també descripcions de l’estat
d’abandó de l’àmbit adjacent, és dir, l’actual recinte de l’Amfiteatre. És el cas de l’article publicat al Diari de Tarragona amb el títol Els terrenys vorers a la nova Escola Normal, de 3 de Juliol
de 1936, pocs dies abans de l’esclat de la guerra civil.
L’Ajuntament es decideix a enderrocar les parts més deteriorades per evitar que algú prengui
mal. En una fotografia del 1936 d’en Vallvé (imatge 38) veiem com uns operaris demoleixen
la volta de l’absis, amb l’Escola Normal, ja acabada, en segon terme.

imatge 38/ Uns operaris enderroquen el que quedava de la volta de l’absis de l’església, 1936, Vallvé (TED'A, 1990, p.
261).
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Jeroni Martorell, cap del Serveis de Monuments de la Generalitat, impulsa una operació de
neteja i revalorització de les restes. Durant el 1936-37, en plena gerra civil, Salvador Ripoll
dirigirà treballs d’urbanització en qualitat d’arquitecte de la generalitat. Dibuixa una planimetria de les excavacions executades (imatge 39). A la planta de Ripoll podem distingir amb
una trama negre les diferents àrees excavades: les voltes inferiors de la graderia meridional,
una franja a l’arena, la zona de la porta oest, el segments del podi corresponent al quadrant
nord-oest i un petit tram al sud-oest, dos àmbits de la graderia septentrional excavada a la
roca i els laterals del mur de la cantonada nord-oest ja marcat el 1934 per Nogués i que també
apareixia en una làmina de Laborde. Aquest mur marcaria per Ripoll el límit del perímetre
exterior de l’Amfiteatre, el qual dibuixa, juntament amb el perímetre l’arena, en base a un
òval del qual podem distingir les línies generatrius en un traç suau, amb l’eix llarg passant per
la façana septentrional de la nau principal de l’església però lleugerament inclinat respecte la
directriu d’aquesta.

imatge 39/ Plànol de Salvador Ripoll, 1937.

52

Estudi i diagnosi de l’estabilitat estructural dels elements existents en l’amfiteatre romà de Tarragona

Antoni Nogués es basa en les actuacions de Salvador Ripoll i, possiblement, en el tanteig
d’excavació de Francesc Monravà (de qui havia estat col·laborador) per re-elaborar el seu
plànol de 1934, el qual havia publicat al Butlletí Arqueològic inclòs en un article on exposava la
necessitat de netejar i excavar la zona (Nogués Ferré, 1934).

imatge 40/ Plànol d'Antoni Nogués, 1942.

Ja conclosa la guerra es planteja desviar el camí que comunica l’estació de tren amb la carretera de Barcelona, el qual, amb un nivell de trànsit que estava molt per sobre del podi i l’arena,
hipotecava possibles intervencions d’excavació per posar al descobert la secció completa de
les graderies meridionals. No obstant, la situació del conjunt continuava essent d’abandó. El
de desembre de 1943 la Comissió de Monuments acorda informar al Governador Civil de
que «las bóvedas del anfiteatro se estaban utilizando como vivienda, con grave peligro de
dichos restos arqueológicos, cobijo de pordioseros que encendían allí fogatas» (Sánchez,
Ventura, Mezquida, 1991, p. 20).
Samuel Ventura, director del Museu Arqueològic, manté una relació epistolar amb un ric
ciutadà nord-americà, William «June» Bryant, qui havia visitat Tarragona el 1933 durant el
seu viatge de noces. El 1945 Bryant s’ofereix a donar mecenatge a una excavació a l’Amfiteatre23.

23 Segons

Sánchez Real, Ventura va informar el 1948 a la Comissió de Monuments de l’oferiment de 100.000
pessetes de Bryan per sufragar les excavacions, tot i que en realitat aquest era força anterior, del 1945 (Sánchez,
Ventura, Mezquida, 1991, p. 21).
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3.1.11. LES EXCAVACIONS DE SAMUEL VENTURA

El desviament del camí que passava entre la graderia sud i l’església va patir diverses vicissituds abans de materialitzar-se. Les excavacions de Samuel Ventura havien començat el 1948
i estaven encallades pel persistent camí, que continuava allí degut a la manca de diligència en
els tràmits necessaris per poder traslladar-lo a la banda de mar de les graderies, treballs que
implicaven pujar de cota el mur de contenció adjacent a les vies del tren. No es reprèn l'excavació fins novembre de 1951, amb el camí ja desviat (TED'A, 1990, p. 40). Al llibre Tarragona, la imatge i el Temps (Olivé et al., 1990) s’inclou una interessant sèrie de fotografies que
documenten aquesta campanya, mostrant-nos fins i tot la visita als treballs de personatges de
referència com mossèn Serra i Vilaró i l’arquitecte Josep M. Monravà. Reproduïm aquí les
dues imatges inicials d'aquesta sèrie. La primera (imatge 41) datada el 1952, tot i que deu ser
lleugerament anterior ja que el camí encara no s’ha tallat i sembla en perfectes condicions. La
segona (imatge 42) de 1954, amb l’excavació força avançada i el vial ja traslladat a la banda
de mar de la graderia. Com anècdota, mencionar que l’abundant vegetació visible és el resultat
d’una plantació popular organitzada el febrer de 1952.

imatge 41/ Graderia sud poc abans del desviament del camí.
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imatge 42/ Excavacions dirigides per Samuel Ventura un cop desviat el camí.

El mecenatge de la fundació Bryant va fer possible una excavació en extensió entre 1948 i
1957. Es va desbrossar l'àrea, quedant definit l'àmbit del jaciment; es va posar al descobert
tot el nivell de l'arena, permetent la identificació de les fossae, la secció del podium i l'antepodium,
la basílica visigòtica i els enterraments tardans (Aquilué, 1985). Aquests treballs estan molt
mal documentats. No es van registrar sistemàticament les seqüències estratigràfiques. Samuel
Ventura, el director de l’excavació, va publicar dos articles que no aporten gaire informació.
El primer (Ventura, 1954) és una relació de les principals troballes fins el 1953. El segon
(Ventura, 1955) està dedicat a 26 inscripcions recuperades durant els treballs, la majoria romanes i algunes molt recents, com la que decorava el pou del pati del penal commemorant
«la jura de la Princesa de Asturias D.ª Maria Isabel» de l’any 1933; Ventura descriu somerament el lloc on s’havia localitzat cada peça.
Creiem que una de les millors fonts d’informació sobre les excavacions de Samuel Ventura
la trobem a El Anfiteatro de Tárraco, antecedentes, memoria y crónica de su excavación (1991), de José
Sánchez Real, Samuel Ventura Solsona i Luis María Mezquida. Els textos de Sánchez Real
constitueixen la primera part del llibre. És molt crític amb la metodologia usada i els resultats
obtinguts. Es reprodueix un esborrany que es va trobar de la memòria de Samuel Ventura.
Tan sols 12 pàgines. Després d’una introducció on esmenta els seus contactes amb Bryant,
quasi la meitat del text està dedicat a una descripció superficial i incompleta del conjunt monumental i dels antecedents de la investigació. Pel que fa a l’excavació en si, el tema principal
és el relat de com l’associació Amigos del Anfiteatro, constituida a través de la Real Sociedad
Arqueológica Tarraconense, va coordinar l’ajuda popular per solucionar la dificultat que suposava
retirar el gran volum de terres on l’Amfiteatre estava soterrat.
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Els Amigos del Anfiteatro és també el tema central de la part del llibre escrita pel periodista Luis
María Mezquida, Crónica de los trabajos realizados, amb reiterades referències als tonatges de
terres traslladats en carro o camió, així com a la identitat dels patrocinadors o col·laboradors
en aquestes feines, però quasi sempre sense explicar d’on s’extreien ni què havien posat al
descobert. En qualsevol cas, està docuemntat que a inicis de 1955 ja era visible tota la planta
de la basílica i el contorn de l’arena. El juny del mateix any es delimita l’excavació amb una
tanca provisional. El novembre es troben contrapesos de pedra, suposem que als fossats i les
excavacions conclouen l’estiu del 1957.
Pel que fa l'entorn de l’Amfiteatre, l'ordenació finalment adoptada correspon essencialment
a la dibuixada per Josep M. Pujol cap el 1947: un vial baixa serpentejant a partir de la cruïlla
del final de la Rambla Vella fins disposar-se tangencialment al sector septentrional de les
graderies. Al plànol de la proposta (imatge 43) es dibuixa l’Amfiteatre amb un perímetre
més petit del real, resseguint aproximadament el límit de la media cavea. Això emmascara el fet
de que l’adjacent Escola Normal està construïda sobre les restes soterrades de la porta est del
recinte.

imatge 43/ Josep M. Pujol, 1947, ordenació del parc del Miracle, fotografia d’en Vallvé al MNAT (TED'A, 1990, p. 43).
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3.1.12. LA INTERVENCIÓ D'ALEJANDRO FERRANT

Entre els anys 1967 i 1973 Alejandro Ferrant, arquitecte de les Brigadas del Patrimonio Artístico
Nacional, va dirigir els treballs de reconstrucció de part de les graderies de l’Amfiteatre, acompanyats per prospeccions arqueològiques. La restitució de la cavea es va portar a terme en la
meitat occidental del recinte i es va centrar en la media cavea i en un curt tram la summa cavea.
La imatge actual del conjunt es deutora en gran mesura d’aquestes obres. Els materials usats
mimetitzen l'opus caementicium de les parts originals i prolonguen la seva geometria, sense insinuar en cap moment que en època romana aquest graonat de formigó era el suport dels
carreus de pedra local (opus quadratum) que conformaven l’acabat del seients. Tot plegat fa
difícil distingir les parts originals de les reconstruïdes i entendre l’articulació completa de la
secció de les graderies.
Ferrant es va quedar a Madrid després de l’esclat del conflicte i va col·laborar amb la Junta de
incautación y Protección del Patrimonio Artístico, motiu pel qual se l’expedienta al final de la guerra
i és traslladat a la zona de Llevant (Balears, Catalunya i València) (García Cuetos M. , 2008).
Va ocupar entre 1942 i 1975 el càrrec d’Arquitecto del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico
Nacional, treballant en un important nombre de restauracions de monuments a Catalunya:
Sant Vicenç de Cardona, Santa Maria del Mar, Sant Pau del Camp, la Seu Vella de Lleida,
l’església de Taüll i els edificis romans de Tarragona.
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A l’Arxiu Ferrant de la biblioteca de la demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya (COAC) hem localitzar diferents imatges de la reconstrucció de les graderies. L’arxiu està format exclusivament per negatius de fotografies en blanc i negre. Part del fons està
escanejat i els arxius digitals estan classificats per zones geogràfiques. També hi ha dos llistats
mecanoscrits dels sobres on es guarden els negatius amb indicacions dels llocs on es van
captar les imatges. Aquests dos llistats no són idèntics. Expliquem això per posar de manifest
que l’arxiu no presenta una classificació exhaustiva, única i fiable i, donada la prolífica col·lecció fotogràfica reunida per Ferrant, es fa difícil assegurar que les 9 imatges trobades siguin
les úniques existents a l’arxiu. De fet, com veurem, a l’Arxiu Alejandro Ferrant de València
(l’anomenarem amb l’abreviació topogràfica usada pel propi arxiu: AAFV) entre la documentació de l’arquitecte relativa a les diferents fases d’obra a l’Amfiteatre hem localitzat algunes
de les 9 imatges de Lleida impreses en paper, però també altres fotografies amb anotacions
al revers del propi Ferrant.
Tornant a l’arxiu de Lleida, tan sols hem localitzat entre els llistats i els CD on s’arxiven les
imatges escanejades dues vistes generals de les obres de reconstrucció de les graderies (la
imatge 52 i la imatge 53), ambdues corresponents a les fases finals dels treballs. També una
vista de la cruïlla de la Rambla Vella, Via Augusta i Passeig de Sant Antoni, no sabem si
captada durant una visita a l’Amfiteatre o, potser, a la Torre del Pretori, on Ferrant va intervenir en la reconstrucció dels pilars romans visibles al pati que separa el cos principal de
l’edifici del Museu Arqueològic24 (imatge 44). Examinant els negatius originals hem localitzat
les restants 7 imatges. Corresponen a les fases inicials, ens mostren el conjunt durant els
treballs previs de neteja i desbrossament i són molt útils per distingir les estructures originals
de les reconstruccions executades, les quals, degut a un afany de mimetisme en les solucions
constructives adoptades, dificulten a dia d’avui la lectura dels sectors tractats.
A les tres imatges que hem localitzat als CD reproduïm (al text del peu de fotografia) la
referència de l’escaneig del negatiu. A les 7 imatges restants, al no estar catalogades als llistats,
reproduïm tan sols el nom del fitxer informàtic d’imatge en alta resolució que ens ha subministrat la biblioteca del COAC de Lleida. Els dos primers dígits d’aquests fitxers corresponen
als números dels sobres on hem localitzat els negatius (49 i 51). En el cas de les imatges que
hem localitzat també a l’arxiu de València indiquem la referència topogràfica de la carpeta
corresponent i les anotacions que hem trobat al revers.

Aquest pati corresponia en època romana a una part de la caixa d’escales que comunicava el Circ amb la
gran Plaça de Representació del Fòrum provincial o Concilium Prouinciae Citerioris (veure planimetria de la
imatge 1). La intervenció de Ferrant va consistir en aixecar amb pedra artificial uns pilars quadrats de carreus
dels quals tan sols se’n conservava la base, però que estaven documentats amb més alçada en gravats de
l’època de la Guerra del Francès.
24
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imatge 44/ Vista de la cruïlla Rambla Vella, Via Augusta i Passeig de Sant Antoni. Arxiu Ferrant de la demarcació de Lleida
del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), referència de l’escanejat del negatiu 0820_18257.

imatge 45/ Fases inicials dels treball dirigits per Alejandro Ferrant. Vista del nord-oest del recinte des del coronament de
la graderia meridional. Arxiu Ferrant de la demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), referència
del fitxer 51_001. Existeix còpia a l’AAFV datada a 26 de gener de 1968.
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imatge 46/ Fases inicials dels treball dirigits per Alejandro Ferrant. Vista des del coronament de la cantonada sud-est del
transsepte meridional de l’església. Arxiu Ferrant de la demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya
(COAC), referència del fitxer 51_002. Existeix còpia a l’AAFV datada a 26 de gener de 1968.

imatge 47/ Fases inicials dels treball dirigits per Alejandro Ferrant. Vista des del coronament del mur de fons de l’absis de
l’església. Arxiu Ferrant de la demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), referència del fitxer
51_003. Existeix còpia a l’AAFV datada a 26 de gener de 1968.
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imatge 48/ Fases inicials dels treballs dirigits per Alejandro Ferrant. La porta oest vista des de la banda de l’arena. Arxiu
Ferrant de la demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), referència del fitxer 49_008. Existeix
còpia a l’AAFV datada a 8 de març de 1968.

imatge 49/ Fases inicials dels treballs d’Alejandro Ferrant. Vista del parament de la banda sud de la galeria de la porta oest.
Arxiu Ferrant de la demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), referència del fitxer 49_010.
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imatge 50/ Fases inicials dels treballs dirigits per Alejandro Ferrant. Vista del nord-oest de les graderies. Arxiu Ferrant de
la demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), referència del fitxer 49_012. Existeix còpia a
l’AAFV datada a 8 de març de 1968.

imatge 51/ Fases inicials dels treballs dirigits per Alejandro Ferrant. Vista del nord-oest de les graderies. Arxiu Ferrant de
la demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), referència del fitxer 51_005. Existeix còpia a
l’AAFV datada a 8 de març de 1968.

Les 6 imatges disponibles de les fases inicials dels treballs ens mostren dos moments diferents
dels mateixos:
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- Primera sèrie. Tres vistes generals. A la imatge 46 i a la imatge 47 les ombres que es
distingeixen al parament de la banda nord de la nau central de l’església són idèntiques,
i coherents amb les de la imatge 45, de manera que sembla molt probable que les tres
fotografies fossin captades el mateix dia en un curt lapse de temps. Les tres captures
es van localitzar al sobre 51 de l’Arxiu Ferrant de Lleida.
- Segona sèrie. Quatre vistes de detall. Tan a la imatge 48 com a la imatge 49 veiem la
porta oest completament excavada, lliure del terraplenat que l’amaga a les tres imatges
anteriors. La imatge 50 sembla pertànyer a la mateixa sèrie (estava al mateix sobre de
negatius, el 49). Ens mostra el quadrant nord-oest, sense abastar la trobada amb la
porta oest de les altres dues imatges de la segona sèrie, però a l’esquerra del mur que
limita la graderia tallada a la roca veiem el pendent de terra lliure dels acopis de material
distingibles a la primera sèrie. La imatge 51 ens dóna una visió de conjunt del que ens
mostren les tres anteriors; és estrany que estigui arxivada en el mateix sobre de les
imatges de la primera sèrie, el sobre 51, però l’estat de les estructures correspon inequívocament a la segona sèrie.
Els dos negatius restants localitzats a l’arxiu Ferrant (imatge 52 i imatge 53) corresponen a
un moment en què els treballs de reconstrucció de les graderies estaven força avançats, però
en una fase que permet distingir la infraestructura de les diferents solucions constructives de
la intervenció. Comparant-los amb fotografies sense catalogar de l’Arxiu Alejandro Ferrant
de València (AAFV) les podem datar entre finals de 1970 i la primera meitat de 1971.
A la zona de la porta oest veiem com s’estava configurant la volumetria que avui podem
contemplar. Els paraments de les sales adjacents a la galeria central estaven rematats amb
semicercles que delimitaven el contorn de les voltes amb què es van cobrir.
La secció de la media cavea encara no s’havia completat. Al tram adjacent a la graderia meridional distingim el coronament de les voltes que s’havien bastit per suportar les noves graderies. A les imatges el tall entre les parts originals de la zona del pulpitum i les reconstruccions
és nítid, gràcies en part al cromatisme: el temps encara no havia disposat la pàtina que a dia
d’avui fa difícil distingir en aquest punt la transició entre estructures originals i reconstruïdes.
Veiem també com la resta de trams de la media cavea es van resoldre mitjançat massissos
d’obra. Encara no s’havia cobert la part superior dels passadissos dels vomitoris. Al nordoest no s’havia executat el tram que enllaçaria amb el mur adjacent a la graderia tallada a la
roca. Tampoc s’havia aixecat el fragment de summa cavea que es va reconstruir al sud-oest.
A la part baixa del massís de les graderies, al peu del passadís perimetral del podi, les escasses
restes d’opus vittatum que podíem contemplar a les imatges de les fases inicials dels treballs
s’han recrescut fins al nivell d’ús de la ima cavea.
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imatge 52/ Fases finals dels treball dirigits per Alejandro Ferrant. Vista des de l’extrem nord-est del recinte. Arxiu Ferrant
de la demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), referència de l’escaneig del negatiu 0468_23242.
Per comparació amb fotografies de l’AAFV es pot datar entre finals de 1970 i principis de 1971.

imatge 53/ Fases finals dels treball dirigits per Alejandro Ferrant. Vista des del coronament de l’angle entre l’absis i el
transsepte septentrional de l’església. Arxiu Ferrant de la demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya,
referència de l’escaneig del negatiu 0468_23243. Per comparació amb fotografies de l’AAFV es pot datar entre finals de
1970 i principis de 1971.
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La documentació trobada a Lleida, tot i que d’una gran qualitat, la podem qualificar d’escassa
i encara pendent d’un bon tractament arxivístic. A València (AAFV) ha passat just al contrari:
és molt abundant i està molt ben ordenada, guardada en una sèrie de carpetes amb una referència per tot el seu contingut o bé, com succeeix amb alguns plànols, classificats individualment25. Fem a continuació una exposició de les dades més rellevants localitzades a les carpetes que corresponen als diferents projectes (tots executats excepte el darrer, referències
AAFV 947-948-949-950-951-952-953-954-955-956), complementant-la amb referències a la
resta de documentació que hem examinat (còpies de plànols amb classificació individual o
dins la carpeta AAFV 958, fotografies del sobre amb el títol ANFITEATRO FOTOS, i retalls
de premsa de la carpeta AAFV 957). Creiem que aquest repàs de l’arxiu de l’arquitecte permet
tenir una visió global de quins treballs va dirigir i l’ordre en què es van executar.

imatge 54/ Vista de la graderia meridional des del nord-est, 27 de març de 1962 (AAFV, imatge sense catalogar).

Hi ha una carpeta sense catalogar amb fotografies, amb el títol ANFITEATRO FOTOS. No obstant, ens
han sigut molt útils ja que moltes estan datades al revers, a mà o amb un tampó, sembla que pel propi arquitecte o pel personal del seu despatx.
25
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imatge 55/ Vista aèria del conjunt, cap a 1962. Foto Raymond (AAFV, imatge sense catalogar).

imatge 56/ Dues fotografies de la façana de mar de la graderia meridional. La de l’esquerra del 29 de febrer de 1964, la de
la dreta del 16 d’abril de 1964 (AAFV, imatges sense catalogar).

66

Estudi i diagnosi de l’estabilitat estructural dels elements existents en l’amfiteatre romà de Tarragona

imatge 57/ Vista general del conjunt des de l’oest, datada al revers a 14 d’abril de 1969 (AAFV, imatge sense catalogar).

imatge 58/ Anastilosi d’un tram de podi al quadrant sud-oest de l’arena, cap al 1969.
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A la tesi doctoral de Josep M. Toldrà Domingo (2013, p. 158-180) s’inclou un estudi del
material de les carpetes de l’Arxiu Alejandro Ferrant de València dedicades a l’amfiteatre de
Tarragona; es pot consultar una síntesi de la investigació a l’article (Toldra J. , Solà-Morales,
Macias, Puche, & Fernandez, 2018). Reproduïm a continuació només les conclusions en
forma de cronologia:
RESUM CRONOLÒGIC DELS TREBALLS DIRIGITS PER ALEJANDRO FERRANT
1962

Tancament del recinte i continuació de les excavacions de Samuel Ventura.

1963

Consolidació de murs: de l’església, de l’accés a l’arena des de la graderia meridional
i, possiblement, del nivell superior de les voltes de la mateixa graderia i dels fossats
de l’arena. Buidatge interior del nivell inferior de les voltes de la graderia meridional.
Descoberta i excavació de la galeria inferior de desaigüe.

1964

Excavacions davant de la façana de mar de la graderia meridional, incloent el trasllat
d’una canalització i la demolició d’un mur de contenció modern. Es fa visible el
nivell inferior de les voltes de suport en aquesta façana. Reconstrucció de, almenys,
una part de la volta més a l’est d’aquest nivell inferior.

1967

Excavacions al quadrant sud-oest de la cavea. Comença la excavació de la porta oest.

1968

Continuen les excavacions, es descobreix completament la porta oest i es rebaixa
lleugerament el nivell de l’arena a la meitat nord. A finals d’aquest any o principis
del següent s’executen recrescuts mimètics dels murs d’opus vittatum que formen el
fons del passadís perimetral del podi. També distingim recrescuts al mur de la base
de la media cavea al quadrant sud-oest.

1969

Anastilosi del podi de l’arena (i pavimentació del passadís perimetral?). Buidatge
d’àmbits de la porta est; execució de la volta que cobreix la galeria principal
d’aquesta porta, per sota de les escales del Miracle.

1970

Reconstrucció de les voltes del nivell superior de la graderia de mar, a la banda oest
del pulpitum, simètriques a les originals de la banda est. Reconstrucció de graderies
al quadrant sud-oest.

1971

Es basteixen voltes sobre les sales laterals de la porta oest, es completen les portes
que hi donen accés amb arcs de dovelles. Revestiments d’opus vittatum a la galeria
central de la mateixa porta oest. Polèmica pel projecte de construcció d’un vial davant de la façana de mar.

1972

Construcció de la volta inclinada que cobreix la galeria central de la porta oest, així
com dels arcs de pedra adovellats que la rematen a la banda de l’arena i a la façana
exterior.

1973

Última fase de les reconstruccions de les graderies, que finalment abasten una bona
part de la meitat oest del recinte, entre la graderia meridional i la graderia tallada a
la roca de la banda nord.
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3.2.

L’ESTAT ACTUAL DEL CONJUNT MONUMENTAL

Entre les transformacions contemporànies més significatives de l’entorn de l’Amfiteatre hem
de destacar la construcció del vial Bryan, batejat en honor del patrocinador americà de les
excavacions de Samuel Ventura. Comunica la rotonda situada davant la capçalera del Circ
amb l’estació de ferrocarril situada arran de mar. El traçat d’aquest nou vial (reconeguem que
útil per facilitar el difícil trànsit rodat de Tarragona) es va resoldre amb un pont de formigó
que passa tangencialment per sobre de l’extrem occidental de l’Amfiteatre. Aquesta aparatosa
solució es va adoptar per la voluntat política del govern municipal encapçalat per l’alcalde
Nadal de preservar la integritat d’un casino-bingo situat sota el Passeig de les Palmeres. En
qualsevol cas, l’aspecte general del conjunt monumental no ha variat gaire des de la intervenció dirigida per Alejandro Ferrant i completada el 1973.
El 1981 l’arquitecte Salvador Tarragó rep l’encàrrec de la Direcció General de Patrimoni de
redactar un avantprojecte de restauració de l’Amfiteatre, treballant en col·laboració amb J.
M. Gurt, responsable de les actuacions arqueològiques. El projecte no va tirar endavant.
També durant els anys 80, l’arquitecte Ramón Aloguín redacta un projecte per refer la façana
de l’església romànica i un projecte de restauració de l’Amfiteatre, aquest últim amb Xavier
Aquilué en la part arqueològica. Tan sols s’executen actuacions puntuals.
A finals dels anys 80 l’activitat del Taller-Escola d’Arqueologia de Tarragona serveix per vehicular un ambiciós estudi general de l’Amfiteatre, la basílica visigòtica i l’església romànica.
Les conclusions es publiquen en dos volums (TED'A, 1990), un d'ells dedicat exclusivament
a un recull de làmines.
Aproximadament en les mateixes dates en què es van desenvolupar els treballs del TED'A
l'arquitecte italià Andrea Bruno va redactar un projecte que inicialment, en la fase d'avantprojecte, plantejava la restauració del conjunt format per la capçalera del Circ i l'Amfiteatre
(Bruno, 1987), amb la col·laboració dels també arquitectes Maria Grazia Cerri i Luciano Pia.
Bruno justificava així aquesta intervenció de notable abast:
«In ogni caso il Binomio Circo-Amfiteatro assume importanza prevalente in vista di una soluzione progettuale
che può portare, oltre che a vantaggi di fruizione culturale e funzionale, ad una qualificazione dell'imagine
urbana tanto piú apprezzabile quando si pensi alla collocazione dei due monumenti, la cui area di interesse
coincide con la zona di ingresso alla città.»

Tan sols es van materialitzar la fase de la capçalera del Circ, fins llavors irreconeixible sota
diferents construccions. La darrera actuació arquitectònica d’entitat en l’entorn del conjunt
monumental ha afectat a l’enjardinament entre la graderia septentrional i la via Augusta, un
espai abans ocupat per una plaça amb una font circular i conegut com el Parc de les Tres
Granotes. Durant l’any 2009 l’arquitecte municipal Rogelio Jiménez va dirigir uns treballs
que, en certa mesura, recuperaven la idea de la secció aterrassada plantejada en el projecte de
1919 de Jeroni Martorell, però amb un llenguatge més contemporani en la configuració dels
canvis de nivell: enlloc d’escales monumentals i terraplens trobem paviments de formigó i
gabions metàl·lics reomplerts de pedres, cedint l'arquitectura protagonisme a la vegetació, la
qual va ser presentada per l’Ajuntament com una restitució didàctica de la jardineria romana.
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Les intervencions més recents dins el recinte han consistit en la construcció d’una rampa
d’accés a la banda septentrional sota la qual trobem uns lavabos, la disposició d’una garita de
control, l’actualització de la il·luminació, la instal·lació d’un sistema mecànic de drenatge dels
fossats i la construcció d’una passera sota el vial Bryant per permetre l’accés dels visitants a
l’arena a través de galeria de la porta oest. L’any 2010 es va redactar un projecte executiu per
museïtzar el nivell inferior de les voltes que suporten la graderia de mar, l’objectiu era subsanar la mancança d’un espai expositiu dins el recinte; degut a dificultats econòmiques encara
no s’ha executat.

imatge 59/ Entorn de l’amfiteatre de Tarragona: platja del Miracle (a), línia ferroviària (b), plaça Cardenal Orce Ochotorena
(c), escola del Miracle (d), parc del Miracle (e), carrer Via Augusta (f), passeig de Sant Antoni (g), Museu Arqueològic (h),
Torre del Pretori (i), capçalera del Circ romà (j), Rambla Vella (k), hotel Imperial Tàrraco (l), passeig de les Palmeres (m),
vial Bryant (n), Bingo (o), Balcó del Mediterrani (p), Rambla nova (q). En base a la cartografia de l’Ajuntament de Tarragona
i el redibuix de làmines del TED’A (1990).
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imatge 60/ Vista general des del nord-oest. Estat actual. Josep M. Toldrà 2012.

imatge 61/ Vista general des del sud-est, Josep Maria Toldrà 2012.

3.2.1. L’ARENA: PODI, FOSSATS, ESGLÉSIA I BASÍLICA

El podi defineix una arena amb un eix major d’uns 61.5 metres i un eix menor d’uns 38.5
metres. Al quadrant nord-est, just a la trobada amb el transsepte de l’església (imatge 62_HI), tenim el tram on està millor conservat: encara es poden identificar fragments del marbre
blanc de l’acabat a la banda de l’arena, queden restes del paviment original del passadís de
servei, alguns dels blocs verticals de pedra (ortostats) estan en la seva posició original, i es
pot identificar una de les portes que permetia accedir a l’arena gràcies a un bloc en forma de
marxapeu (TED'A, 1990, p. 137). La majoria de peces del podi que trobem repartides pel
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perímetre de l’arena estan desplaçades de la seva posició original (imatge 62_C). Si examinem les fotografies de finals del anys 60 captades per Alejandro Ferrant, concretament les
que corresponen a les primeres fases dels treballs, ens mostren un estat del conjunt similar al
que va resultar de les excavacions de Samuel Ventura: es distingia perfectament tan la base
del podi com del massís de les graderies, quedant perfectament definit el traçat del passadís
de servei que delimitaven (d’uns 95 cm d’amplada). Les estructures que es van bastir a continuació es van recolzar en aquestes restes, formalitzant una reconstrucció que reflecteix amb
fidelitat, si més no, el perímetre del podi i del passadís perimetral.
Al quadrant sud-oest trobem una temptativa d’anastilosi in situ de l’alçat del podi (imatge
62_A-B-D); a la imatge 57, que hem datat cap al 1969, vèiem el muntatge de les peces. Es
tracta d’una reconstrucció incomplerta. Si atenem a l’estudi que trobem a TED’A, 1990,
p.124-127, per sobre del carreus inferiors (40 cm d’alçada) i dels ortostats (1.45 metres d’alçada), hi hauria una filada de carreus d’uns 45 cm d’alçada, el cantell de les lloses de pedra
que cobririen el passadís (uns 20 cm) i les peces de remat del balteus (45 cm d’alçada) coronades amb una motllura de taló. A l’anastilosi in situ mancaria, doncs, una filada de carreus i el
cantell de les lloses del passadís. Si considerem aquests 65 cm addicionals, l’alçada total estaria
a l’entorn dels 2.95 metres, similar al promig de 2.9 metres establert per Golvin (1988, p. 315316) a partir de 43 amfiteatres.
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imatge 62/ Podi.
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Els fossats de l’arena constitueixen una de les referències més fiables per tal d’intentar restituir el traçat del recinte de l’Amfiteatre. Un examen preliminar de la planimetria indica que
l’eix del fossat longitudinal (est-oest) coincideix amb l’eix longitudinal del recinte, doncs està
perfectament alineat amb les galeries de les portes est i oest. El parament oest del fossat
transversal sembla coincidir amb l’eix transversal, el qual passa pel centre de l’arc obert just
al pulpitum de la graderia de mar (veure imatge 63_ A).
A la imatge 63_B veiem el braç oest del fossat longitudinal. Al fons distingim la seva secció
original (1a fase constructiva), perfectament encarada amb la desembocadura a l’arena de la
galeria de la porta oest. El primer retranqueig que s’aprecia a la fotografia correspon a una
ampliació cap al nord del tram central (2a fase constructiva); el segon retranqueig és l’angle
que forma amb el braç nord del fossat transversal.
A la imatge 63_C veiem la trobada entre el braç nord del fossat transversal i el fossat longitudinal, amb la rampa d’accés a l’església al fons. A la imatge 63_D distingim com aquesta
rampa travessa el fossat transversal, el qual queda tallat al fons pels fonaments del baptisteri
de la basílica visigòtica. A la dreta de la fotografia tenim les fonamentacions del la banda nord
del cos principal de la basílica, bastides davant del parament sud del fossat longitudinal. Les
fonamentacions de la basílica també obstrueixen el fossat transversal sud, són els blocs que
es veuen al fons de la imatge 63_E, en un àmbit que limita al sud amb l'accés a la galeria
soterrada des d’on s’ha captat la imatge 63_F. Des de l’interior de l’església es pot apreciar
com el braç nord del transsepte travessa el fossat longitudinal de l’arena (imatge 63_H).
La galeria soterrada travessa la secció de la graderia meridional. Té un nivell d’ús que coincideix aproximadament amb la base dels fossats. Formava part del sistema de drenatge del
recinte (a la seva base hi ha una rasa de canalització d’aigua). Desembocava a la platja del
Miracle però actualment queda interrompuda a l’alçada de la via ferroviària del passeig marítim, de manera que no hi ha cap sortida per gravetat de les aigües pluvials recollides pels
fossats (l’àmbit més deprimit del recinte), un fet que provocava problemes recurrents d’inundacions, tal com es pot comprovar a les imatge 63_B-C-D, solucionats amb la recent instal·lació de bombes de drenatge.
A banda i banda de la trobada del braç sud del fossat transversal amb l’accés a la galeria hi
ha comunicacions ascendents que pugen fins al nivell de l’arena per la franja del passadís
perimetral (imatge 63_G). Salven el mateix desnivell que l’escala que arrenca a la banda est
de la galeria (imatge 63_I), però aquesta desemboca en una de les voltes de suport de la
graderia.
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imatge 63/ Fossats i galeries.
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A la imatge 64_A s’aprecia com la façana nord de la nau principal de l’església s’alinea,
aproximadament, amb el parament de la banda sud del fossat longitudinal de l’arena, carregant sobre la fonamentació de la basílica visigòtica que baixa fins la base del fossat. A la dreta
del tester de la nau principal es distingeix el brancal de l’accés principal de l’església en la seva
fase de convent, de manera que la filada d’on arrenca el brancal marcaria el nivell d’ús del
temple a partir de l’ocupació dels trinitaris al segle XVI. Al fons distingim l’absis quadrangular, una absidiola al braç meridional del transsepte i una gran obertura resolta amb un arc
apuntat al braç septentrional. L’absidiola forma part de l’estructura original de l’església del
segle XII, el mur que l’acull té un gruix superior al de la resta per encabir la seva planta
(imatge 64_B). L’obertura amb l’arc apuntat es relaciona amb la ocupació posterior de l’espai
rectangular definit pel braç nord del transsepte i el cos exterior de l’absis; probablement era
l’àmbit ocupat per l’«abadia», mencionada, entre d’altres, per Capdevila (1924, p. 33).
A la imatge 64_D veiem com la corba definida pels blocs del podi intersecta amb la part
mitja del tester del braç nord del transsepte. L’absis i una bona part del transsepte no estan
bastits sobre l’arena sinó sobre la secció de les graderies (veure també la planta de la imatge
3 on hem superposat les principals estructures de les diferents fases del conjunt). Això provocava, en la configuració original de l’església, una notable diferència de cota entre el paviment de la nau principal i el de la capçalera (els graons de la imatge 64_C servien per salvar
aquest desnivell). Un dels objectius del recrescut del paviment de la nau principal al segle
XVI hauria sigut la regularització del nivell interior de l’església. Si comparem aquesta fotografia amb la del fons Vallvé reproduïda a la imatge 29 notem que no queda cap traça de la
rosassa que s’obria a principis del segle XX al tester del transsepte, un testimoni clar de que
els col·lapses, voladures i demolicions es van emportar una part molt significativa del desenvolupament en alçada dels murs perimetrals. Darrere l’arc apuntat del transsepte es distingeix
l’arrencada de la galeria de la porta est de l’Amfiteatre (imatge 64_E), sota el pas peatonal
que comunica la Plaça Cardenal Orce Ochotorena amb la Via Augusta.
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imatge 64/ L’esglèsia romànica.
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De la portalada original de l’església romànica, situada a la façana nord de la nau principal,
actualment tan sols en queden les primeres filades (imatge 65_A), a banda i banda de la
passera que permet als visitant accedir a l’interior del temple. A la cara exterior veiem l’arrencada de la motllura de boet (imatge 65_B) que emmarcava la portalada pròpiament dita,
amb una amplada de 4.05 metres que s’anava estrenyen fins arribar a l’obertura efectiva de la
cara interna, de tan sols 1.65 metres. Als paraments interiors (imatge 65_C/imatge 65_D)
s’aprecia un canvi de coloració: a partir d’un cert nivell els carreus estan lleugerament emblanquinats; al límit d’aquest canvi trobem un rebaix de les pedres, el qual marca l’encastament del paviment i, en conseqüència, el nivell d’ús de la nau de l’església a partir del segle
XVI. Si examinem fotografies posteriors a l’abandó del penal (a principis del segle XX, veure
imatge 30) podem apreciar com a l’arrencada de les columnes adossades no es distingeix el
dau del seu basament (imatge 65_F), el qual quedava per sota del paviment. El canvi de
coloració encara visible a dia d’avui és degut a les restes de l’emblanquinat que llavors revestia
els paraments.
Les excavacions de Samuel Ventura van posar al descobert la basílica visigòtica que estava
sota el paviment de la nau principal de l’església romànica, aproximadament en el seu eix,
amb una amplada total lleugerament superior definida per una secció de tres naus, amb l’eix
de les laterals sota els murs de l’església. L’absis de la basílica arriba fins a la trobada entre la
nau de l’església i el seu transsepte (imatge 65_E), prop del límit del podi; és a dir, la basílica
no carregava sobre el podi ni les graderies. A la imatge 65_F veiem com el dau de basament
d’una columna adossada de l’església es recolza sobre el plint d’una de les columnes que
sostenien la nau central de la basílica.
A la imatge 65_G distingim l’angle entre la façana sud de la nau principal de l’església i el
cos del transsepte meridional; prop d’aquest angle hi ha una obertura que es mostra en major
detall a la imatge 65_H. Aparentment pot semblar una finestra original de l’església romànica, però si ens fixem en la part superior esquerra de la imatge 65_E o en el parament dret
de la imatge 65_C veiem com el seu ampit coincideix amb el nivell del paviment de la fase
del convent, de manera que podem concloure que es tranca d’una porta que permetia un
accés directe a l’interior de l’església des del camí que la separava de les restes de la graderia
meridional; probablement sigui la mateixa que es pot apreciar al gravat de Fischer von Erlach
(veure imatge 18).

78

Estudi i diagnosi de l’estabilitat estructural dels elements existents en l’amfiteatre romà de Tarragona

imatge 65/ Detalls de l’església romància i la basílica visigòtica.

3.2.2. LES GRADERIES
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A la imatge 66_A tenim una vista general mirant cap al nord-est, captada des del coronament
del fragment de la summa cavea reconstruït sota la direcció d’Alejandro Ferrant. A l’esquerra
veiem la graderia tallada a la roca del turó natural de la banda nord del recinte, coronada per
dos murs paral·lels de pedra que en fotografies de principis del segle XX s’identifiquen com
a part del tancament perimetral del penal del segle XIX. Per sobre s’hi disposa una rampa
recolzada en un mur de formigó i amb un mur d’obra vista apilastrat al fons, una intervenció
recent de l’arquitecte Ricardo Mar per facilitar l’accés dels visitants al conjunt monumental
des del parc situat entre l’Amfiteatre i la via Augusta. Al fons, a l’angle superior esquerra de
la imatge, veiem l’edifici del Museu Arqueològic Nacional sobre el traçat de la muralla romana
que puja pel Passeig de Sant Antoni.
A la imatge 66_B tenim una vista general en direcció sud-est, des del canvi de secció entre la
media i la summa cavea. El gran arc que forma una obertura alineada amb l’eix curt de l’arena
marca el punt de trobada entre les reconstruccions dirigides per Alejandro Ferrant (en primer
terme a la fotografia) i la graderia original (en segon terme). A la ima cavea es pot apreciar una
falta de correspondència entre la secció dels trams reconstruïts (distingim dues filades de
seients) i els original (tres filades). En qualsevol cas, cal recordar que el desenvolupament de
la secció de l’estructura original que veiem no correspon al nivell d’ús en època romana, era
tan sols l’opus caementicium que suportava els carreus que formalitzaven les filades dels seients.
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imatge 66/ Vistes generals del conjunt des de l’oest. Finals de 2009.
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A la imatge 67_A tenim una vista des del passadís anular situat entre la ima cavea i la media
cavea. A la dreta veiem la façana sud de la nau principal de l’església romànica, recolzada sobre
els fonaments de la basílica visigòtica, els quals interrompen el fossat nord-sud de l’arena,
actualment cobert per una passera. Al fons, per sobre del mur de l’església romànica, es distingeix la graderia nord tallada a la roca. En l’àmbit que queda lliure del quadrant sud-est de
l’arena, entre l’església romànica i el podi, les excavacions han posat al descobert enterraments delimitats per lloses de pedra. A l’esquerra, en primer terme, les restes de la graderia
meridional original. La graderia excavada a la roca i la graderia meridional queden enllaçades
per les reconstruccions dirigides per Alejandro Ferrant, que ocupen bona part de la meitat
occidental del recinte. Per sobre de l’extrem occidental de les graderies reconstruïdes travessa
el pas elevat del vial de Bryant, formant una pronunciada corba davant del Bingo de les Palmeres. A l’angle superior dret sobresurt l’hotel Imperial Tàrraco. Construït entre 1957 i 1961
als terrenys anteriorment ocupats pel convent de Santa Clara, domina el coronament dels
enjardinaments que pugen fins el passeig de les Palmeres. A l’esquerra de l’hotel destaca
l’edifici d’habitatges que forma el xamfrà oriental de la desembocadura de la rambla Nova al
Balcó del Mediterrani, edifici que, al seu torn, ocupa el solar on s’havia bastit la casa Xirinacs,
un destacat edifici modernista de principis del segle XX de l’arquitecte Josep M. Pujol. Si
comparem aquesta imatge amb el dibuix de 1920 amb que Jeroni Martorell formalitzava una
proposta d’urbanització pel Parc del Miracle (imatge 33), veiem com l’actual skyline format
per l’hotel i l’edifici d’habitatges llavors estava composat pel convent de Santa Clara i la casa
Xirinacs.
A la imatge 67_B, captada des del coronament de la graderia de mar, des del primer terme
fins al fons veiem: la façana sud de la nau principal de l’església romànica, la meitat nord de
l’arena amb el fossat transversal dividint-la, la graderia tallada a la roca, les restes de dos murs
que havien format el perímetre exterior del penal del segle XIX, la rampa d’accés pels visitants, el jardí aterrassat que omple l’espai entre l’Amfiteatre i la Via Augusta i el mur de
contenció que suporta la plataforma de la Via Augusta.
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imatge 67/ Vistes generals des de la graderia de mar.
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En imatges de mitjan del segle XX s’aprecien traces d’estructures disposades sobre les restes
de la banda est de la graderia tallada a la roca26. De fet, encara avui trobem l’arrencada d’alguns
murs que formaven els cossos disposats en paral·lel al mur situat als peus de l’escola del
Miracle, que veiem al fons de la vista general d’aquest sector des de l’oest a la imatge 68_A.
Aquestes estructures es van bastir originalment durant la fase d’ús del recinte pels trinitaris,
habilitant el conjunt com a convent a partir de mitjan del segle XVI, i posteriorment es van
aprofitar pel penal del segle XIX. Al gravat de Fischer von Erlach de 1721 ja s’aprecia com
formaven una ‘L’ amb el cos de l’església (veure detall del gravat a la imatge 18), i ja es podien
intuir al plànol de Tarragona de 1641 conservat a l’Arxiu de Simancas (veure reproducció a
la imatge 16).
Possiblement Wyngaerde, Pons d’Icart i Laborde haurien pogut examinar almenys una part
de la graderia tallada a la roca, però a principis del segle XX estava completament amagada
per estructures del convent i del penal. No es marca cap resta concreta de la mateixa al plànols
d’Antoni Nogués de 1934 i 1942, tot i que al primer intenta restituir-ne la secció. Al plànol
de Salvador Ripoll de 1936 una part del seu àmbit apareix com una zona excavada, però no
detalla filades de seients. En definitiva, fins les excavacions en extensió de Samuel Ventura
el coneixement d’aquest sector era molt limitat. De fet, actualment l’erosió i les alteracions
provocades per les construccions que s’hi van bastir a sobre fan difícil distingir a simple vista
les filades dels seients, excepte en la zona central. La graderia tallada a la roca no abasta tot
el desenvolupament de la secció perimetral del recinte, manca la summa cavea, resolta amb un
sistema constructiu diferent, possiblement voltes de formigó o caixes d’obra massisses, però
no en tenim evidències arqueològiques clares (veure l’esquema constructiu de la imatge 5).
Ja hem mencionat diversos cops que la imatge general del conjunt es deutora en gran mesura
de la reconstrucció de les graderies de la banda oest del recinte dirigida per Alejandro Ferrant,
la qual comença a les graderies originals de mar i acaba en un mur adjacent a la galeria tallada
a la roca. De fet és habitual trobar imatges de l’amfiteatre de Tarragona que es limiten a
mostrar-nos aquest sector, obviant les graderies originals (imatge 68_E-G).

Veure l’apartat 3.1.11 dedicat a les excavacions de Samuel Ventura i als treballs dirigits per Alejandro Ferrant.
26
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imatge 68/ Graderia excavada a la roca i graderies reconstruïdes.
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La volta principal del pis inferior de l’estructura de la graderia meridional està alineada amb
l’eix transversal del recinte. Actualment serveix de magatzem de peces recuperades de la basílica i la església, entre elles una bona part de les que formaven la portalada romànica original
d’aquesta última (imatge 69_F_H); també hi trobem peces de les espitlleres que flanquejaven aquesta portalada i alguns cancells que organitzaven l’interior de la basílica. S’obre directament a l’arena través d’un canvi de secció (l’arc que es veu frontalment a la imatge 69_D)
que porta a una galeria que desemboca a l’arena; el mur de formigó que es veu a la banda
l’esquerra de la imatge 69_B tanca l’escala que baixa fins a la galeria soterrada. La volta
principal comunica amb les voltes de la banda est a traves de dues petites portes (imatge
69_E_G_I). La segona d’aquestes voltes també comunica amb l’arena (imatge 69_D) i conté
alguns dels contrapesos recuperats als fossats (al fons de la imatge 69_I).
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imatge 69/ Interior de les voltes de suport de la graderia meridional.

3.2.3. EL PERÍMETRE EXTERIOR
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Les restes de les façanes exteriors de l’Amfiteatre són molt escasses. Tan sols podem contemplar la porta oest i la banda de mar de la graderia meridional. La porta est està sota la
Plaça Cardenal Orce Ochotorena i mai ha estat completament excavada.
Les primeres representacions que tenim de l’Amfiteatre de Tarragona, els dibuixos de
Wyngaerde de meitat del segle XVI, ens mostren la graderia meridional. Aquest motiu es
repeteix en les representacions posteriors que hem tractat: els gravats de Fischer von Erlach,
Francesc Bonifàs i Alexandre de Laborde. Fins que Samuel Ventura va dirigir la primera
excavació en extensió del conjunt a la meitat del segle XX era la única estructura clarament
visible i identificable del recinte d’espectacles romà, com es fa evident a les imatges de principis del segle XX que ens mostren les darreries del penal que va acollir el conjunt monumental durant el segle XIX.
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imatge 70/ La façana de mar de la graderia meridional.
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La cara exterior de la porta oest està flanquejada per quatre grans daus formats per carreus
de pedra local, una de les poques restes originals de la façana exterior de l’Amfiteatre (imatge
71_D). La volta que cobreix la galeria forma part de la reconstrucció dirigida per Alejandro
Ferrant, així com en bona part dels murs que la sostenen i els laterals de la desembocadura a
la banda de l’arena. Al capítol dedicat a aquest treballs podem s’inclouen imatges del propi
Ferrant de les restes conservades abans de la intervenció i del procés de reconstrucció.
A la imatge 71_A veiem un detall de l’arc que marca l’entrada a la galeria des de l’exterior
del recinte, a la imatge 71_B el mateix arc des de la banda oposada, amb un mur de formigó
al fons que conté les terres situades sota el vial de Bryant. A la imatge 71_C un detall de la
desembocadura a l’arena i la obertura d’una de les sales laterals. El fort pendent de la galeria,
que baixa cap a l’arena, així com el fet de que a la cara exterior s’obri a una concavitat sense
cap altre sortida per l’aigua de pluja, la converteixen en un camí habitual de les aigües pluvials
envers l’interior del recinte.
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imatge 71/ La porta Oest.
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4.

TREBALL DE CAMP

Es fa una llista de les diferents intervencions de presa de dades i resum dels resultats obtinguts (escanejos, fitxes, sondejos).
4.1.

INTERVENCIONS PRESA DE DADES

La campanya de presa de dades inclou l’execució d’una sèrie de treballs per donar resposta a
les incògnites plantejades anteriorment. A continuació s’enumeren, de manera sintètica, les
proves realitzades i els resultats obtinguts per a cadascuna:
4.1.1. CALES ELECTROMAGNÈTIQUES

Presa de dades mitjançant un sistema d’electromagnetisme induït amb l’objectiu de determinar l’existència y localització de les estructures geològiques i no geològiques associades al
lloc.
S’han inspeccionat fins a 10 àrees coincidents amb les zones d’escaneig amb georadar a fi i
efecte de poder contrastar els resultats. Es poden agrupar en 2 zones: les escales del Miracle
i les graderies reconstruïdes. Les freqüències de treball s’han configurat per a treball intensiu
de quatre freqüències simultànies en dos bandes (elèctrica i magnètica) per poder arribar als
5 metres de profunditat.
D’aquests assaigs se’n treuen les següents conclusions:
· Zona Escales del Miracle (L1, L2 i L10)
Les unitats geològiques mostren una forta antropització fins a les zones de sedimentació natural. Zones entre 2 – 4 m de materials sorrencs-argilosos amb presencia d’escomeses de serveis i restes de construccions anteriors. Bases de roca aflorant entre 0.5 i
5m
· Zona graderia reconstruïda
Els escanejos duts a terme damunt de les graderies coincideixen en que les unitats
geològiques es troben molt a baix sota un bloc antropitzat d’entre 1.5 i 4 m de potència. Les bases de roca es troben entre els 3 i 5 metres de profunditat (L4, L5, L6, L7).
A la zona posterior a les graderies, es troben unitats geològiques molt altes, entre 0.5 i
1 m formades per bases de roca calcària-dolomítica (L3, L8-9).
4.1.2. PERFILS DE GEORADAR

Elaboració de perfils simples de georadar al perímetre exterior i interior de les graderies,
damunt de les mateixes graderies, a les escales del Miracle i als vomitoris per contrastar els
resultats amb les cales electromagnètiques.
S’han fet un total de 14 perfils amb el georadar IDS detector DUO, de 250 i 700 MHz,
repetits posteriorment amb el georadar RAMAC CX que porta una antena de 1200 MHz.
Els perfils P9, P10 i P11 només es van poder escanejar amb el RAMAC CX degut a les
característiques adverses del terreny.
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D’aquests assaigs, les principals conclusions que s’han extret en l’informe 18-1362 per l’empresa GEOTOPSA són:
· Constatació d’una intrusió generalitzada d’aigua marina a poca profunditat
· Acumulacions d’esquerdes a l’interior de l’estructura en diversos punts del recorregut,
possiblement precursores a les visibles des de la superfície.
· Esqueres resultants de moviments dels fonaments de l’estructura causats per modificacions en el camp d’esforços del terreny.
4.1.3. SONDEIGS GEOTÈCNICS

Elaboració d’informe geotècnic per a definir les unitats estratigràfiques que formen el subsol
de l’Amfiteatre i fer esment dels principals aspectes geològics d’aquest indret.
A través de l’execució de la inspecció de les cales arqueològiques, la inspecció dels afloraments i els sondeigs geològics s’identifiquen 4 formacions geològiques:
· Rebliment antròpic: constituït per sorra llimosa o llim sorrenc de color marró fosc
amb força presència de graves, còdols i blocs de naturalesa calcària, dolomítica i travertí, així com de restes de totxanes i maons. Aquest rebliment es troba al farciment
de les grades reconstruïdes i a les Escales del Miracle.
· Dolomies grises (Juràssic): Substrat rocallós de tonalitat gris d’ordre mètric. Visibles
a la grada nord excavada directament a la roca i a l’inici de la passarel·la que dona accés
al fossar, prop de la taquilla.
· Argiles versicolors amb banc de dolomies margoses, Fàcies Keuper (Triàsic): de tonalitat rogenca, ocre, gris i verdosa que s’alternen amb bancs dolomítics de color gris i
groguenc i gruix centimètric. Es troben a una profunditat d’entre 3 i 4.5 m respecte la
superfície. Es poden apreciar al costat del mur que limita amb el vial peatonal de les
Escales del Miracle, a l’extrem est, així com allí on es recolza bona part de l’església
romànica.
· Dolomies i calcàries amb bancs margosos de tonalitat groguenca, Muschelkalk Superior (Triàsic): substrat rocallós que es troba a una distància d’entre 3.0 i 3.5 m de profunditat, localitzat al recolzament de la graderia sud, en una de les ales de l’església
romànica, al fons del fossat i darrere les graderies de l’extrem oest.
L’informe conclou que:
· La capacitat portant dels substrats del Juràssic i del Triàsic és molt elevada, i els esforços de fonamentació de les estructures s’hauria de transmetre directament a algun
d’aquests nivells.
· Les estructures que recolzen sobre el nivell antròpic són susceptibles de patir assentaments. En cas de recolzament inadequat s’aconsella dur a terme actuacions específiques amb l’objectiu de garantir la seva estabilitat estructural a llarg termini.
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4.1.4. DISPOSICIÓ DE FISURÒMETRES 3D

Disposició de 6 fissuròmetres 3D per la comprovació mensual de l’evolució de les principals
esquerdes existents durant un període de 12 mesos. Aquests s’han enumerat i disposat de la
següent manera:
· FM1

Fissuròmetre 1 Porta Triumphalis

· FM2

Fissuròmetre 2 Graderia baixa

· FM3

Fissuròmetre 3 Boca del vomitori

· FM4

Fissuròmetre 4 Graderia, summa cavea est

· FM5

Fissuròmetre 5 Graderia, summa cavea sud

· FM6

Fissuròmetre 6 Graderia summa cavea oest

La instal·lació es va fer el 02 de novembre de 2018 i des de la data s’ha dut a terme 6 lectures.
A falta de 6 lectures més de moment l’empresa que du a terme les lectures, GEOTOPSA,
notifica que es detecten petits moviments de l’ordre de dècimes de mil·límetre, sense marcar
cap tendència.
4.1.5. ASSAJOS DE MATERIAL EN LABORATORI

Anàlisi en laboratori de 6 mostres per a determinar les propietats dels materials que conformen els murs i els sòls que contenen.
· Mostra 1: Extreta de la cala arqueològica 4 per a determinar el tipus de sòl que hi ha
sota les grades a l’altura de la media cavea. Es troben graves i sorres amb matriu de llims
marrons lleugerament humits. Presenta algunes conquilles petites de cargolí, fragments
de maó, nuclis amb ciment, restes dentals de vertebrat (tipus molar de mamífer tipus
cabra, ovella o similar).
· Mostra 2: Extreta de la cala arqueològica 11 per a determinar el tipus de reblert que
hi ha sota el sistema de grades, en aquest cas sota el passadís d’un dels vomitoris. Es
troben sorres fines llimoses amb agregats lleugerament cimentats, de color marró clar
lleugerament humit.
· Mostra 3a (Identificació M-1 Morter): Extreta del mur actualment apuntalat que
forma la cara exterior del massís de grada que representa la summa cavea. S’identifica
morter de color gris amb sorra i micrograva rodada i fragmentada, majoritàriament de
rocam carbonàtic, algunes de planars i circulars aïllats. Les principals característiques
són:
Densitat humida (g/cm3): 2.22
Densitat seca (g/cm3): 2.20
Resistència mitja ls(50): 7.2 kg/cm2
· Mostra 3b (Identificació M-1 Pétreo): Extreta del mur actualment apuntalat que
forma la cara exterior del massís de grada que representa la summa cavea. S’identifica
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roca carbonàtica (calcària) de color gris (nuclis una mica rosats) molt dura, tipus mudstone-wackestone.
Densitat humida (g/cm3): 2.73
Densitat seca (g/cm3): 2.73
Resistència de trencament: 182,89 kg/cm2
· Mostra 4a (Identificació M-2 Morter): Extreta del mur que limita amb les Escales del
Miracle. Morter de formigó de sorra de color gris blanquinós amb àrids de grava fina
(algun arriba a 2-3cm), predominant el rocam carbonàtic, tot i que també n’hi ha de
silícic, amb abundants punts blanquinosos.
Densitat humida (g/cm3): 1.88
Densitat seca (g/cm3): 1.87
Resistència mitja ls(50): 5.4 kg/cm2
· Mostra 4b (Identificació M-2 Pétreo): Extreta del mur que limita amb les Escales del
Miracle. Calcisinitita-lutia carbonatada semi encrostada amb carbonats on s’hi aprecia
concrecions o nuclis de tipus pisolitic i laminacions de paleosols. Presenta alguna cara
amb material de morter adherit.
Densitat humida (g/cm3): 1.95
Densitat seca (g/cm3): 1.94
Resistència mitja ls(50): 67,03 kg/cm2
4.1.6. DISPOSICIÓ DE VIBRÒMETRES

Disposició de vibròmetres per analitzar l’exposició a fonts vibratòries i fer una predicció
d’afecció estructural al bé patrimonial.
La instal·lació es va fer mitjançant tres estacions fixes, passives, en mesurament constant
ubicades a prop del ferrocarril per avaluar l’impacte en les estructures adjacents del monument. De cada pas de tren es van obtenir els valors màxims de l’acceleració vibratòria, així
com el seu espectre.
· Estació 1: Ubicada a la cara exterior del Pulpitum, en un dels seus costats, posada en
funcionament el 30 de gener de 2019 acumulant un registre 32 dies. Els resultats mostren valors puntuals de baixa intensitat situades entre els nivells I i III de l’escala de
Mercalli.
· Estació 2: Ubicada a la cara exterior del Pulpitum, a l’altre lateral, posada en funcionament el 28 de febrer de 2019 acumulant un registre de 15 dies. Els resultats mostren
valors puntuals de baixa i mitjana intensitat situades de mitja entre els nivells II i IV de
l’escala de Mercalli.
· Estació 3: Ubicada al lateral més proper a les vies del tren del massís de grada apuntalat que forma la summa cavea, posada en funcionament el 30 de març i acumulant un
registre de 30 dies. Els resultats mostren valors puntuals situats per sota del nivell I de
l’escala de Mercalli.
L’informe 1835.2 redactat per A Priori Cutural, S.L. conclou que existeixen dues franges
d’afectació de vibracions per trànsits de transport pesat: una primera zona (vermella) de nivell
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sísmic VII en els 15 metres més pròxims a la via i una segona zona d’afectació (groga) mitigada en els 15 següents metres. Passats 30 metres desapareix l’afectació.
4.1.7. ESCANEIG LÀSER I COMPARACIÓ DE MODELS

Tenint en compte que es disposa d’un aixecament amb escàner làser de l’any 2013, es proposa
la realització d’un nou escaneig de tot el conjunt monumental per poder dur a terme una
anàlisi comparativa que mostrés la localització i la magnitud dels moviments de les estructures durant els darrers 6 anys, parant especial atenció a la zona de les graderies reconstruïdes,
on visualment semblaven més evidents i preocupants.
La densitat mitjana de l’escaneig dut a terme el 2013 era de 1 punt cada 1.5cm. En canvi, la
densitat mitja de l’escaneig actual és de 1 punt cada 0.4 cm. Això ha fet que en el moment de
superposar els dos treballs hi hagi una àrea d’incertesa quantificable en uns 2 cm, i considerant que la precisió de treball era inferior l’any 2013, s’arriba a la conclusió que no es podran
detectar variacions reals inferiors als 2 - 2.5cm.
Els resultats examinats amb més detall corresponen al tram de la graderia que conté la summa
cavea. S’han fet dues anàlisis:
· Comparatiu per veure el moviment existent entre els dos escanejos: no es detecten
moviments significatius excepte a la part central de la summa cavea i de la media cavea, on
es constata una petita depressió. Desafortunadament, no s’ha pogut quantificar el moviment dels murs que formen la cara exterior de les graderies reconstruïdes: al 2013 la
seva geometria quedava oculta darrera l’heura, una vegetació eliminada posteriorment
però que ens ha privat d’unes dades que podien ser significatives. Tot i així, s’ha pogut
concloure que entre els anys 2013 i 2019 hi ha hagut un assentament irregular de punts
de la part central que evidencien un possible canal de drenatge natural.
· Estudi de l’horitzontalitat de la media cavea: mitjançant un pla teòric s’ha aconseguit
quantificar la irregularitat en Z de cada grada. El 9.93% es situa entre 5 i 10 cm per
sota del pla teòric o el 10.68% per sobre. Els punts elevats es troben en angles o punts
d’unió entre les grades que podrien correspondre a zones on s’han creats petits cúmuls
de sediment meteorològic. Les zones més baixes es concentren en l’àrea intermèdia de
la cavea, un fet compatible tant amb l’assentament de les estructures de les grades com
del terreny on es recolzen. A part d’aquestes puntualitzacions, la resta cavea presenta
un grau acceptable d’horitzontalitat.
4.1.8. CALES MANUALS

Execució i documentació de cales manuals per tal de documentar el sistema constructiu (fonamentacions, gruix de murs...) de les grades reconstruïdes i els rebliments existents sota
d’aquestes, així com també del mur perimetral del recinte i de contenció de les Escales del
Miracle.
S’han fet un total de 13 cales, la majoria verticalment en el sòl i en l’estructura de l’amfiteatre,
mentre que algunes s’han realitzat horitzontalment a l’estructura de l’amfiteatre o als peus de
murs de contenció de les Escales del Miracle.
Aquestes excavacions han permès documentar part de l’evolució històrica i dels usos de l’espai ocupat per l’edifici d’espectacles, identificant els estrats d’època romana, del segle XVI a
XVIII, de finals del segle XVIII i dels primers anys de la dècada dels 70 del s. XX.
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4.2.

DIAGNOSI DE PATOLOGIES

S’ha fet un reconeixement visual dels elements del conjunt monumental a fi de detectar les
zones i punts que presenten un risc de pèrdua d’estabilitat, que pugui afectar la integritat dels
elements i la seguretat de les persones, determinar-ne la gravetat i proposant possibles línies
d’actuació.
Durant el reconeixement visual es van detectar 3 situacions que es van considerar prioritàries,
i es va elaborar un informe d’actuacions d’urgència amb data juny de 2019, on es detallaven
les mesures cautelars a dur a terme. Les patologies esmentades fan referència a les fitxes:
· Fitxa 1:

Fractures a la roca amb perill de despreniment de grans blocs a l’arena

· Fitxa 15 i 16: Desplom de les bases dels brancals de la volta que queda sota de les Escales
del Miracle
· Fitxa 24:

Forat al límit de la graderia reconstruïda amb l’inici de les grades excavades
a la roca.

Aquestes fitxes s’inclouen al present treball per a deixar constància de les patologies corresponents.
4.2.1. CRITERIS DEL RECONEIXEMENT VISUAL

L’estudi de patologies s’ha realitzat de forma visual, sense manipular els elements observats
i prioritzant la identificació i la localització de les patologies que afecten l’estabilitat d’elements concrets. S’han obviat per tant les patologies epidèrmiques i aquelles que no suposen
un risc de pèrdua d’equilibri o de trencament de l’element.
Entenem per patologies epidèrmiques les que afecten la superfície dels elements o una part
petita del seu gruix, i que encara no influeixen de forma seriosa en la seva estabilitat i capacitat
estructural. En el monument són nombroses aquestes patologies, ja que els carreus i carreuons estan fets pràcticament tots de calcarenita local, procedent de les antigues pedreres
romanes.
Les calcarenites són roques sedimentàries detrítiques carbonàtiques, formades per la consolidació de sorres calcàries. Tenint en compte el seu origen, aquestes roques poden ser bastant
poroses i permeables, a causa de l’escassetat de matriu calcítica i la presencia de bioclastres,
qualitats que fan que sigui un material fàcil d’extreure i de treballar, però poc resistent a la
meteorització i a la penetració de l’aigua. La presencia d’aigua en el seu interior pot produir
la dissolució de la matriu calcítica i la cristal·lització de sals, provocant tensions internes que
la van debilitant.
Al ser elements exposats a la intempèrie, són abundants les patologies derivades de la meteorització, com l’alveolització, les excoriacions (exfoliació, descamació,...), l’arenització, etc, i
les derivades de presència d’aigua, com els dipòsits superficials, les humitats, la presència de
microorganismes i les sals.
En l’inventari de fitxes s’han indexat solament els casos en que la patologia compromet l’estabilitat de l’element afectat.
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A continuació es mostren uns exemples representatius de patologies que podem trobar al
conjunt monumental, les quals es considera que no comprometen l’estabilitat dels elements,
però que tenen importància envers la seva integritat com a bé patrimonial.

imatge 72/ Arc situat entre les voltes 1 i 2, l'arc siutat entre les voltes 2 i 3 es troba en la mateixa situació.

imatge 73/ Part superior del bassament de més a l’esquerra de la porta tiumphalis oest.

A la imatge 72 es pot apreciar l’erosió que han patit les dovelles que formen l’arc. S’aprecia
una intervenció de consolidació de les impostes de l’arc i sembla que la patologia es troba
estabilitzada, vista la poca amplitud de l’obertura. La imatge 73 es un exemple d’una excoriació en forma de plaques que solament afecta un carreu i no presenta un perill greu per als
usuaris.
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imatge 74/ Carreus dels murs que suportaven les voltes de la graderia meridional, visibles al l’esplanada situada al límit
entre el recinte monumental i la via del tren.

imatge 75/ Carreus situats al parament septentrional del passadís de la porta triumphalis.

A les imatges 74 i 75 es mostren diferents tipus de meteorització que pateix la calcarenita.
Es pot manifestar un comportament heterogeni tant en el conjunt de carreus com en un de
sol, a causa de la pròpia composició de la pedra. La patologia de la imatge 75 al llarg del
temps podria afectar l’estabilitat del full del mur, fent aconsellable un cert control de tots els
paraments del monument. A la imatge 76 es veu un cas d’alveolització al carreuó que integra
alhora el mur i de la pilastra; la patologia, al no estar molt extensa, no resulta un perill imminent per l’estabilitat de la pilastra.
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imatge 76/ Pilastra a la cantonada sud-est del creuer

A les voltes romanes sota les graderies del sud-est (img. 77) hi ha presència de dipòsits superficials biogènics. En les voltes de formigó modernes també apareixen sals i humitats que
no afecten el comportament estructural (img. 78)

imatge 77/ Volta de la porta triumphalis oest

imatge 78/ Part superior de la volta 1
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En alguns paraments de la reconstrucció del s. XX hi apareixen dipòsits superficials de sals
(img. 79), que també es poden observar als carreuons de la fornícula de l’església romànica,
en aquest cas barrejats amb les restes d’un revestiment aparentment antic (img. 80).

imatge 79/ Parament ubicat a l'entrada de la porta triumphalis

imatge 80/ Absidiola de l'església romànica

La presència de dipòsits superficials biogènics es fa més palesa en les parts més ombrívoles,
on la humitat n’afavoreix l’aparició, per exemple a la zona nord-est del mur del podi (img.
80), tot i que també es podria tractar de crosta negra.

imatge 81/ Peces que formen el mur perimetral de l'arena al quadrant nord-oest
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A més de les patologies epidèrmiques, també s’ha detectat un conjunt de patologies originades per l’aigua que no s’han indexat, però que en alguns casos poden tenir conseqüències
estructurals. S’enumeren a continuació per a deixar-ne constància.
El sistema de drenatge d’aigües pluvials del conjunt monumental s’hauria de completar per
evitant la formació d’acumulacions persistents. S’han observat problemes localitzats de punts
singulars d’entollament, causats pel complex relleu on l’aigua no té una sortida fàcil.

imatge 82/ Entollament de la zona de tombes

imatge 83/ Entollament a la graderia est

imatge 84/ Entollament entre el pòdium i l'arena
nes

imatge 85/ Entollament a l'est de les grades originals roma-

S’observen diverses escorrenties que malmeten l’entorn i poden acabar afectant severament
a diversos elements amb valor patrimonial; o bé generant modificacions del sòl que dificultin
el recorregut dels visitants o del personal de manteniment. Hem detectat arrossegament de
material entre les grades reconstruïdes i les grades excavades a la roca, el qual queda dipositat
a l’espai situat entre l’arena i el pòdium (img. 86). També es pot apreciar com paviments
originals d’època romana s’estan malmetent per l’acció de les escorrenties (img. 87)
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imatge 86/ Escorrentia al límit de la graderia reconstruïda

imatge 87/ Escorrentia de paviment

Uns dels problemes associats a l’arrossegament de materials és la saturació dels embornals
que recullen l’aigua per introduir-la a la xarxa d’evacuació. Això es pot veure a la porta triumphalis oest, la qual recull bona part de l’aigua que cau a la part oest del recinte. L’embornal
encarregat recollir-la (img. 88, 89, 90) no ofereix suficient capacitat i això provoca una escorrentia que acaba en el fossat, perjudicant els murs de contenció que el delimiten com en el
cas de la patologia 41.

imatge 88/ Escorrentia a la porta triumphalis (mirant cap a l’exterior).
imatge 89/ Embornal situat a la base de la porta triumphalis
imatge 90/ Detall de la relliga que protegeix el canaló de l'embornal on es veu la saturació

La presencia d’aigua en moviment també es manifesta amb escombrats de material a la base
dels murs, on els més greus s’han indexat en les fitxes. En aquest dos casos l’element afectat
són murs que delimiten perimetralment el conjunt monumental.
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imatge 91/ Zona del mur al centre-sud del conjunt
imatge 92/ Mur llindar amb les vies del tren a la pl. Ochotorena

A causa del trencament de la canonada o del canaló situat a al mur perimetral oest hi ha una
fuita que afecta al mur de contenció de la plaça Cardenal Arce Ochotonera.

imatge 93/ Detall de la fuita entre el canaló i el mur de contenció
glésia romànica

imatge 94/ Fuita que afecta a la “sacristia” de l’es-

4.2.2. FITXES DE PATOLOGIES

S’ha elaborat un total de 52 fitxes on cadascuna correspon a una patologia. La informació
que es pot trobar dins de cada fitxa és:
· Codi: número d’identificació que s’assigna a cada patologia per situar-la al plànol.
· Resum: explicació sintètica de la patologia
· Element afectat: part del conjunt monumental de l’Amfiteatre que es veu afectat per la
presència d’aquesta patologia
· Imatges: fotografia de la patologia feta durant la redacció de l’informe.
· Localització: ubicació aproximada de la patologia
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· Classificació: s’ha establert una classificació de patologies segons l’origen. Aquest pot ser:
- Físic: Causades per la presència d’aigua, l’erosió pels agents atmosfèrics, i la brutícia
(presència d’animals i plantes, aportació natural o artificial de partícules, existència de
punts de foc, etc.)
- Mecànic: Causades per un canvi en les condicions de càrrega, l’acció del vent, les
empentes del sòl, assentaments, vibracions, impactes, explosions, etc., i que es
manifesten en forma d’esquerdes, fissures, deformacions,...
- Químic: Causades per una reacció química dels components que formen l’element,
com per exemple l’oxidació, la cristal·lització de sals internes, la interacció amb dipòsits
superficials biogènics,...
· Descripció: Representació escrita de la patologia
· Estat: nivell de gravetat de la patologia classificada segons: molt greu, greu, lleu, molt lleu
seguida de la possible conseqüència de l’empitjorament d’aquesta.
· Actuació: nivell d’urgència de la l’actuació classificada segons: molt urgent, urgent, poc
urgent, manteniment
· Control: tipus de seguiment que s’ha de dur a terme a l’actuació, expressada en revisions
cada cert període de temps.
A la taula següent es pot veure un resum de les fitxes de patologies:
Patologia
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Mecànica
X

Física
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Química

Molt Greu
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

Lleu

X
X

X
X

X
X
X
X

Greu

X
X
X
X

X
X
X
X
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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4.2.3. CONCLUSIONS

Els principals orígens de les patologies de l’amfiteatre en són 3:
1. La meteorització química, que afecta sobretot els carreus i carreuons romans i medievals, a causa de la composició de la roca calcarenita.
2. L’erosió, principalment de l’aigua, que afecta sobretot el sòl i els elements en contacte
amb ell.
3. Els sistemes de contenció de terres de les escales del Miracle i de la graderia reconstruïda els anys 70, del segle XX.
La meteorització química i l’erosió són conseqüències directes de la configuració del monument i de la seva ubicació. En general les patologies derivades comencen sent de caràcter
lleu, però poden evolucionar fàcilment a greus i molt greus sense un control adequat. El
principal agent en aquest cas és l’aigua de pluja que escombra i arrossega materials, modificant l’aspecte del terreny, dificultant-ne l’ús i malmetent elements. En alguns casos el recorregut de l’aigua s’entolla provocant racons on sedimenten aquests materials.
La part reconstruïda està formada per murs de maçoneria que delimiten volums de material
aportat (reblert). Amb el pas dels anys l’aigua de la pluja s’ha anat filtrant, cada cop més, cap
al reblert, provocant que disminueixi la seva cohesió interna i afavorint les empentes contra
els murs. A causa del poc gruix que tenen els murs, i vist que alguns d’ells també estan recolzats sobre el reblert, les empentes poden provocar fissures, esquerdes, desploms i fins i tot
el col·lapse del mur. Això passa en la patologia 47, on es mostra una esquerda en el paviment
de la superfície de l’extradós del mur del praecinctio i en les patologies 42 a 45, on les esquerdes
apareixen a les cantonades entre el mur del praecinctium i els murs dels vomitoria. També és el
cas de la patologia 50 del mur del pòdium i en la 52 del murs superior de la summa cavea.
Les patologies 27 i 40 es poden relacionar amb l’assentament diferencial del reblert.
4.3.

CARACTERITZACIÓ DE L’ESTAT ACTUAL DE LES ESTRUCTURES

A partir dels resultats del treball de camp i de la informació prèvia de que es disposa, es
determinen els sistemes estructurals existents en les diferents zones de l’amfiteatre.
S’identifiquen 3 sistemes estructurals de les grades:
a. Graderies sobre voltes
Situades en la zona sud-est, inclou una part de voltes i graderies originals romanes i el reforç
i la reconstrucció de voltes executada els anys 60 i 70 del segle XX, per l’arquitecte Alejandro
Ferrant.
En la construcció original romana, els murs que suporten les voltes són d’opus caementicium
combinat amb opus quadratum en alguns casos, i les voltes d’opus caementicium.
En la reconstrucció del segle XX es reforcen les voltes preexistents romanes, emprant arcs
amb dovelles de pedra escairada i es creen nous murs i voltes, fen servir sistemes constructius
similars als existents.
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En aquesta zona no s’observen patologies de caràcter molt greu i la gran majoria estan causades per l’exposició als agents atmosfèrics. No es detecten patologies originades per la proximitat de les vies del tren, tot i que l’anàlisi amb vibròmetres recomana aprofundir-hi.

b. Graderies tallades a la roca
Presenten problemes greus d’estabilitat ja que hi ha perill de lliscament de blocs solts
de pedra cap a l’arena. S’ha caracteritzat el material a través dels assajos de laboratori
sobre mostres extretes en altres punts.
c. Graderies reconstruïdes sobre caixons, el anys 60 i 70 del segle XX
Les fotografies de la època i les cales arqueològiques han permès constatar que el
sistema constructiu es basa en un conjunt de caixons delimitats per murs de maçoneria de pedra farcits de reblert, sobre el qual es recolza el material de la graderia. En
general els murs es recolzen sobre l’estrat de la zona o sobre preexistències romanes,
però en alguns casos es recolzen sobre el mateix reblert.
Els desploms i les esquerdes que apareixen en aquests murs estan causats, amb molta
probabilitat, per l’empenta del reblert combinat amb la seva falta de gruix.
S’ha constatat que, en gran part, el mur que separa la ima cavea de la media cavea està
recolzat sobre el reblert, de manera que l’aparició d’esquerdes en aquests murs es pot
atribuir també a alteracions i moviments del propi reblert.
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5.

ANÀLISI ESTRUCTURAL

S’han analitzat les estructures següents:
Murs de contenció de les escales del Miracle
Murs de contenció de les graderies reconstruïdes
Blocs de pedra solts de les grades excavades a la roca
Lloses dels sostres dels vomitòria
Les anàlisis s’han fet emprant la metodologia, les hipòtesis de càlcul i les càrregues que es
descriuen en cadascun dels annexos de càlcul.
5.1.

MURS DE CONTENCIÓ DE LES ESCALES DEL MIRACLE

Els murs situats al llindar entre el recinte de l’amfiteatre i les escales del Miracle contenen les
terres sobre les que es recolza l’esmentat carrer de vianants, per on hi circula força gent.
Gairebé tots els murs estan construïts amb maçoneria de pedra, tret del mur de l’absis de
l’església romànica, que és de carreus. En algunes zones presenten pèrdues de secció, cavitats
i disgregacions.
S’han analitzat les seccions de les quals es tenen dades suficients i en alguns casos l’anàlisi
s’ha fet amb i sense la càrrega de persones, per poden avaluar la seva incidència sobre l’estabilitat del mur. Es comprova l’estabilitat de les seccions 1 i 2, de mur en mènsula i de les
seccions 5 i 7, de murs travats.
En les seccions 1 i 2 el coeficient de seguretat a l’estabilitat és inferior a 1 i per tant cal
considerar que no són segurs i que poden col·lapsar.
A les seccions 5 i 7 el coeficient de seguretat a l’estabilitat està per sobre d’1.52, si el consideren els murs travats. Cal recordar que l’anàlisi s’ha fet amb la hipòtesi que els murs estan
en bon estat i que es poden transmetre les càrregues cap als murs de trava.
5.2.

MURS DE CONTENCIÓ DE LES GRADERIES RECONSTRUÏDES

Alguns murs de les grades reconstruïdes el segle XX presenten esquerdes i desploms que
indiquen que han patit moviments i assentaments diferencials. Les alteracions i moviments
del reblert on es recolzen les graderies, i el poc gruix dels murs són les principals causes
d’aquestes patologies. Els factors desencadenants podrien ser els següents:
· Les graderies estan en mal estat i no tenen xarxa de desguàs, cosa que afavoreix l’entrada
d’aigua cap al reblert.
· El reblert interior de les grades no disposa d’un sistema de drenatge que permeti evacuar
l’aigua que li arriba. L’acumulació i circulació d’aigua en el reblert produeix l’alteració de les
seves propietats i un augment de l’empenta horitzontal contra els murs.
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· Alguns murs estan recolzats sobre el reblert i per tant, també poden patir moviments relacionats amb les seves alteracions.
S’han estudiat els murs de 3 ubicacions:
· Secció 14. Mur superior de la media cavea
· Secció 15. Mur superior de la summa cavea, que actualment es troba apuntalat.
· Secció 15. Mur situat entre el praecinctio i la media cavea.
La comprovació s’ha fet emprant càrregues de servei, amb i sense la sobrecàrrega de persones.
En totes les anàlisis la resultant surt de la secció del mur i per tant cal considerar que els murs
són inestables, que no ofereixen un nivell de seguretat suficient enfront l’empenta del reblert
i que podrien col·lapsar.
També s’estudia la disposició d’un tirant a diferents altures per comprovar l’efecte estabilitzador que produiria en el mur.
5.3.

BLOCS DE PEDRA SOLTS DE LES GRADES EXCAVADES A LA ROCA

A la graderia ubicada al sector nord del monument es poden veure diversos blocs de roca
que estan despresos de la seva base i que podrien lliscar pel pendent cap a l’arena.
Aquesta situació s’ha considerat de caràcter urgent i prèviament a aquest informe s’ha lliurat
a l’Ajuntament de Tarragona un document amb data Juny de 2019 amb l’anàlisi i la corresponent actuació de reparació. No obstant s’exposa en aquest annex de manera ampliada i
detallada.
Es desconeix si aquests blocs estan travats, falcats inclús si estan completament solts. De
cara a l’anàlisi es comprovarà la capacitat de lliscament d’un bloc solt i els coeficients de
seguretat que s’obtenen en funció de la inclinació del pla de recolzament.
L’estudi mostra que els blocs de pedra coincidents amb les característiques que s’han recollit
a l’annex i que estiguin recolzats sobre plans d’inclinació superiors a 14.93º no són segurs.
Per tant, s’hauran de fixar a la base amb ancoratges d’acer tots aquells blocs formats per
pedra amb característiques coincidents amb els paràmetres considerats (o amb característiques encara més desfavorables) i amb un pla de recolzament formant un angles superior als
14.93º.
En cas que hi hagi una capa lubrificant entre el bloc i el massís rocós, per exemple un gruix
de sorra o d’argila humida, solament es poden considerar segurs els blocs que estiguin recolzats sobre un pla horitzontal i per tant caldrà ancorar a la seva base qualsevol bloc que estigui
descansant sobre un pla inclinat.
5.4.

LLOSES DELS SOSTRES DELS VOMITORIS

Els sostres dels vomitoris estan construïts amb una llosa de formigó armat que presenta
despreniments del formigó que recobreix les armadures. La causa més probable d’aquesta
patologia és l’oxidació de l’armadura provocada per la presencia de clorurs i/o per la carbonatació del formigó. Al oxidar-se l’armadura augmenta el seu volum i trenca el formigó.
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Es comprova la resistència d’una secció tipus, considerant que és solidària amb l’obra de les
graderies. Primer es comprova la capacitat sense reduir la secció de l’armat i posteriorment
es determina el coeficient de seguretat que s’assoleix per a diferents pèrdues d’armadura.
Per a pèrdues de fins al 10% es considera que la llosa manté un nivell de seguretat acceptable.
Per a pèrdues majors caldrà afegir armadures noves. No obstant, totes les armadures que
pateixin oxidació s’hauran de netejar i passivar, i també caldrà reparar els despreniments de
formigó amb morter adequat.

6.

PROPOSTA DE LÍNIES D’ACTUACIÓ

Les propostes d’actuació agrupen les patologies detectades durant el reconeixement visual
(incloses en les fitxes de patologies) i les que s’han detectat amb l’anàlisi estructural. Les
actuacions es proposen segons un criteri d’intervenció mínim per a garantir la seguretat i
l’estabilitat del monument, i es classifiquen en propostes d’intervenció i propostes de monitorització.
6.1.

PROPOSTES D’INTERVENCIÓ

S’agrupen per afinitat de sistema de reparació per tal de no repetir-les, i s’indicarà en cada cas
a quina ubicació o sector fan referència.
6.1.1. RECUPERACIÓ DE SECCIÓ I CONSOLIDACIÓ D’ELEMENTS.

Des del punt de vista estructural, són necessàries actuacions de recuperació de secció i de
consolidació, en els casos en que les pèrdues de matèria siguin determinants per a l’estabilitat
de l’element. En aquest sentit són molt importants el casos de les fitxes 5, 7, 8, 13, 14, 23, 24,
29 i 36. No s’inclouen les pèrdues de matèria que pateixen els murs que s’han analitzat i que
no compleixen els requeriments de seguretat, ja que la seva manca d’estabilitat esdevé de la
pròpia geometria i requereixen actuacions de més abast.
Tenint en compte el valor patrimonial dels elements, es considera important portar a terme
actuacions que garanteixin la durabilitat dels elements indexats a les fitxes de patologies.
6.1.2. DESPLOM DELS BRANCALS DE LA VOLTA SOTA LES ESCALES DEL MIRACLE.

Patologia inclosa dins de l’informe d’actuacions d’urgència amb data Juny de 2019. Les mesures cautelars descrites són de caràcter provisional. La intervenció haurà de consistir en la
consolidació i travat d’aquests murs per a garantir que assoleixin un nivell de seguretat adequat.
6.1.3. MUR DE CONTENCIÓ DE LES ESCALES DEL MIRACLE

A l’anàlisi de les seccions 5 i 7 es conclou que caldria millorar i completar la unió dels mur
de llindar amb els murs de trava que comparteixen per garantir el coeficient de seguretat
analitzat. També cal completar la unió dels murs 5 i 7 amb el mur de trava que comparteixen.
Els murs de les seccions 1, 2 i 3, requereixen una actuació ja que no són estables. En aquest
cas existeixen diverses opcions d’intervenció que es poden classificar en:
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Actuacions des de l’interior del recinte
- Travat del mur mitjançant elements de contenció perpendiculars a aquest disposats
de manera intermitent. És una solució de fàcil execució però té impacte visual en el
conjunt monumental i el recolzament dels elements de trava s’hauran d’executar sobre les restes romanes.
- Atirantament del mur mitjançant ancoratges al reblert de l’extradós. És un sistema
que no genera un gran impacte visual, però els ancoratges que s’executin podrien
malmetre puntualment restes romanes ja que es farien perforacions ‘a cegues’ en una
zona amb potencial arqueològic que mai ha estat excavada amb mètodes científics.
Actuacions des de l’exterior del recinte
- Modificació o substitució del reblert de l’extradós del mur per a compensar l’empenta horitzontal que genera.
- Estabilitzar el mur augmentant el seu gruix per la cara de l’extradós.
Són sistemes més respectuosos amb les restes que els de l’apartat anterior i no provoquen impacte visual. En tots 2 casos caldria actuar en el reblert de les escales del
Miracle
6.1.4. MURS DE LES GRADERIES RECONSTRUÏDES

De l’anàlisi se n’extreuen les conclusions següents:
· El mur de la secció 14, tot i que no presenta patologies, no és segur i podria col·lapsar a
causa de l’empenta del reblert de terres que conté.
· En el mur superior de la secció 15, les patologies observades en el mur confirmen la seva
precària estabilitat enfront l’empenta del reblert que conté. El mur no és segur i té un risc
molt important de col·lapsar.
· El mur de la secció 15 situat entre el praecinctio i la media cavea, no té prou capacitat per a
suportar les empentes del reblert i cal considerar que no és segur. A més, pel fet d’estar
recolzat a sobre del reblert, pateix patologies d’assentaments diferencials i desplaçaments en
la direcció del pendent de les grades.
L’àmbit de l’actuació hauria de ser a tres nivells:
· Dotar les grades d’una xarxa de desguàs i evitar l’entrada d’aigua al reblert.
· Disposar un sistema de drenatge en el reblert per evacuar les possibles filtracions d’aigua.
· Tots els murs tenen un coeficient de seguretat d’estabilitat inferior a 1 i segons la normativa
actual hi hauria d’haver un coeficient de seguretat global de 2. Caldria actuar en tots els murs
per assegurar un correcte recolzament sobre l’estrat resistent i assolir un nivell de seguretat
adequat.
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6.1.5. REPARACIÓ DELS SOSTRES DELS VOMITORIS

La secció amb l’armadura sencera a tracció resisteix adequadament els esforços flectors. Es
pot assumir un màxim d’un 10% de pèrdua de secció d’armadura de tracció, sense que sigui
necessari aplicar cap reforç. No obstant, totes les armadures que pateixin oxidació s’hauran
de netejar i passivar, i també caldrà reparar els despreniments de formigó amb morter adequat.
6.1.6. FIXACIÓ DE PEDRES SOLTES A LA ROCA

Davant el risc elevat de despreniment dels blocs de pedra es proposa la fixació d’aquest mitjançant barres d’acer inoxidable ancorades a la base rocosa. La quantitat de barres a disposar
per fixar els blocs de pedra a la base rocosa la determinarà la resistència de la roca a compressió en la secció de la barra.
La solució adoptada serà la fixació dels blocs solts amb barres corrugades Ø 20 d’acer inoxidable dúplex 1.4362 ancorades a la roca amb trepans Ø 24 i resines epoxi HIT-HY 200-A.
Caldrà disposar 4 barres per metre quadrat, amb una separació mínima de 40 cm, clavades
com a mínim 30cm a la roca base.
6.2.

PROPOSTES DE MONITORITZACIÓ

Durant el reconeixement visual de patologies s’han detectat alguns casos que és convenient
monitoritzar per seguir-ne l’evolució. La majoria són esquerdes o fractures, i es desconeix si
estan actives o intactes. Corresponen a les fitxes 10, 11, 26, 28, 31, 37, 50, 51.
L’informe que interpreta les dades recollides pels vibròmetres també proposa una monitorització més exhaustiva per a poder determinar si les vibracions ocasionades pel tren afecten o
no a l’estructura de l’amfiteatre.
7.

CONCLUSIONS

L’estat actual de l’amfiteatre romà de Tarragona presenta diverses situacions de degradació
que posen en perill la seguretat de les persones i la conservació del valor patrimonial del
monument.
En aquest treball s’han detectat i analitzat els conjunts de patologies que s’exposen de manera
sintètica a continuació:
· Degradació d’un gran nombre d’elements (murs, pilastres voltes, etc) per l’acció dels
agents atmosfèrics, essent necessària la recuperació de les seccions originals i consolidant tots els elements que els formen.
· Inestabilitat dels murs de contenció de les escales del Miracle, provocada per l’empenta de les terres i agreujada per discontinuïtats i pèrdues de matèria existents en els
murs. Cal fer una actuació des de l’interior del recinte o des de l’exterior per a reforçar
el mur, reconstruir els buits existents i consolidar l’obra existent.
· Desplom dels brancals de la volta sota les Escales del Miracle cap a l’interior que
requereixen una actuació cautelar immediata i una consolidació i travat dels murs.
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· Desploms, despreniments, fissures i esquerdes presents ens els murs de les graderies
reconstruïdes als anys 70. Tant les causes d’aquestes patologies com l’actuació s’ha de
fer a tres nivells: en les pròpies grades, consolidant-les i evitant que entri l’aigua al
reblert, dotant-la d’una xarxa de desguàs; en el reblert procurant un sistema de drenatge
per evacuar l’aigua que entri; i en tots els murs per aconseguir un nivell de seguretat
adequat i un correcte recolzament a l’estrat resistent.
· Corrosió de les armadures de les lloses de sostre dels vomitoris que han provocat
despreniments de fragments de formigó. Caldrà sanejar les zones afectades i recuperar
la capacitat estructural d’aquelles parts on no s’assoleix un coeficient de seguretat suficient.
· Risc de lliscament de blocs de pedra de gran dimensions cap a l’arena. És necessari
fixar els blocs solts novament a la roca.
És important destacar la presència i la circulació d’aigua com agent causant de la majoria de
les patologies. Al estar el monument especialment exposat, és imprescindible que disposi
d’un sistema òptim d’evacuació de les aigües pluvials. En aquest sentit es considera necessari
millorar i completar els drenatges i els desguassos existents en tot el conjunt monumental i
particularment a les grades.
Vist el conjunt de patologies i l’extensió de les afectacions, es consideren possibles dues línies
d’actuacions:
1. En una línia més conservadora analitzar cas per cas buscant la mínima actuació per
tal de modificar el mínim possible la configuració actual del conjunt. Cal dir que en
alguns casos com per exemple en la reparació de les grades reconstruïdes o en el mur
de llindar amb les Escales del Miracle la mínima actuació pot implicar una operació
de gran envergadura.
2. Una segona línia d’actuació global que generi una oportunitat de reinterpretació del
monument i del seu entorn aportant unes directrius d’actuació coherent amb tot el
conjunt i que solucioni tots els problemes exposats.
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