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Aquestes voltes de geometria en planta quadrada tenen una forma de contrarestar-les 

de manera fàcil cap a l’exterior mitjançant els arcbotants de les capelles radials que ja 
havien estat construïts. El problema ens apareix en el moment de contrarestar aquestes 
càrregues en l’interior del presbiteri.  

 
Una de les maneres de donar suport a aquest aspecte son els pilars. S’ha d’observar 

que els pilars d’entrada al presbiteri són d’una secció similar a la de la resta de nau, ja 
que ha de servir per permetre el progrés de la resta de nau. En canvi, els pilars interiors 
del presbiteri són diferents, amb una secció de menor superfície, i amb una forma 
diferent. I dintre d’aquests, els 2 primers després dels d’entrada del presbiteri, presenten 
una major dimensió respecte dels altres en la direcció a l’eix longitudinal de la nau 
central. Possiblement van ser construïts amb aquesta forma per tal d’ajudar en el seu 
moment a mantenir l’equilibri de les voltes en la seva empenta cap a la capçalera de 
l’absis (V. Almuni, J. Lluis, 2011 p. 737). 

 

 

 
 
Quan s’han construït les voltes del deambulatori, les empentes horitzontals son 

evacuades cap a l’exterior, només queda pensar què passa amb l’empenta cap al centre 
del presbiteri, abans que aquest sigui cobert. Aquest aspecte, serà explicat al final 
d’aquest apartat tercer, on es plantejarà la hipòtesis de l’existència d’un pilar central en 
el moment de la construcció del deambulatori i de la col·locació de la gran clau. 

 
Seguidament, s’explica l’ordre de la construcció del deambulatori mitjançant 

diversos esquemes tridimensionals: 
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Fase 2.1.- Aixecament dels pilars del deambulatori. 

 
 

Fase 2.2.- Construcció de la part estructural, murs, arcbotants i pinacles. 
 

 
 

Fase 2.3.- Construcció simètrica part estructural, murs, arcbotants i pinacles. 
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Fase 2.4.- Acabat part estructural, murs, arcbotants i pinacles. 

 
 

Fase 2.5.- Preparació de pilars per rebre les voltes. 
 

 
 

Fase 2.6.- Construcció de la primera volta del deambulatori. 
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Fase 2.7.- Construcció simètrica de la volta del deambulatori. 

 
 

Fase 2.8.- Construcció de la 3ª i 4ª volta simètriques del deambulatori. 
 

 
 

Fase 2.9.- Construcció de la 5ª i 6ª volta simètriques del deambulatori. 
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Fase 2.10.- Construcció de les 7ª, 8ª i 9ª voltes del deambulatori. Seguidament, 
acabat comú de la coberta d’aquestes capelles. 

 

4.4.   Cobriment del presbiteri (1435-1441). 
 

La tercera fase, després de la construcció del deambulatori, es centra en el tancament 
final de l’absis, el presbiteri. 

 
De la mateixa manera que es va realitzar en el deambulatori, es va iniciar l’obra per 

la part estructural, mitjançant els murs, arcbotants i pinacles, per tal de solucionar el 
problema de les càrregues cap a l’exterior, i també de manera simètrica, primer cara 
nord, seguidament cara sud, i finalment cara est. 

 
Acabada aquesta primera part, una de les operacions principals i més importants 

d’aquesta fase era la col·locació de la gran clau. La preparació d’aquesta peça, degut a 
les seves grans dimensions, va esdevenir una feina complicada. Aquesta va fer-se dos 
cops, a causa d’un primer intent fallit. La segona peça va realitzar-se el juny de 1438. 

 
El transport i descàrrega d’aquesta peça va comportar també, a part dels problemes 

propis per moure aquest gran pes, tenir que arreglar el carrer que conduïa al taller, i 
l’ajuda de set persones durant tres dies per moure-la. Després de ser treballat, l’element 
va ser protegit, embalat i transportat, i un cop això realitzat, es va realitzar la bastida 
corresponent per mantenir la clau al seu lloc definitiu, al punt més alt de l’absis (V. 
Almuni, J. Lluis, 2011 p. 737, 738). 

 
Col·locada aquesta al punt exacte, va entrar en joc la construcció dels nervis, de la 

plementeria, el replè de la part superior de la cúpula, i finalment, el cobriment d’aquesta 
zona, deixant acabada la capçalera de la nova catedral gòtica. 
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Seguidament, s’explica l’ordre de la construcció de la part final de la capçalera de la 

catedral mitjançant diversos esquemes tridimensionals: 
 

 
 

Fase 3.1.- Construcció de la part estructural, murs, arcbotants i pinacles. 
 

 
 

Fase 3.2.- Construcció simètrica part estructural, murs, arcbotants i pinacles. 
 



Elements  i estructures auxiliars en la construcció de l’absis de la Catedral de Santa Maria de Tortosa 

Artur Llunart Curto Pg. 66 

 

 
 

Fase 3.3.- Acabat de la part estructural, murs, arcbotants i pinacles. 
 

 
 

Fase 3.4.- Col·locació de la clau i construcció de nervis i plementeria. 

 
 

Fase 3.5.- Cobriment de la capçalera. 



Elements  i estructures auxiliars en la construcció de l’absis de la Catedral de Santa Maria de Tortosa 

Artur Llunart Curto Pg. 67 

 

 
 

4.5.   Primer tram de la nau. 
 

Podem distingir una quarta part en la construcció de l’absis gòtic de la catedral, és el 
primer tram de la nau central, també contingut en l’etapa gòtica. 

 
Aquesta part es va construir seguint el mateix esquema que la part anterior, pujant 

primer les capelles inferiors que segueixen les radials, nord i sud; les del segon pis, que 
segueixen les del deambulatori, i finalment, en tancament superior, seguint la mateixa 
línia del presbiteri. 

 
Sense entrar més en detall, expliquem de manera gràfica l’ordre de la construcció 

d’aquest primer tram: 
 

 
 

Fase 4.1.- Construcció de la capella de Sant Maura. 
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Fase 4.2.- Construcció de la capella de la Verge del Roser. 

 

 
Fase 4.3.- Construcció del pis superior del primer tram. 

 

 
Fase 4.4.- Tancament del primer tram gòtic de la nau. 
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4.6.   Hipòtesis d’existència d’un pilar major. 
 

Tal i com s’ha indicat en els apartats anteriors, es donen indicis en alguns documents 
històrics de la catedral de l’existència d’un pilar major construït darrere l’altar major, 
per tal de donar suport a les bastides construïdes, i també per permetre el descans de la 
clau major de la capçalera, en el moment que aquesta ha de ser col·locada a l’espera de 
nervis, plementeria, etc. 

 
Finalitzades les capelles radials que envoltaven la catedral romànica, es comença el 

desmunt de l’antiga catedral, i al mateix temps, s’inicia la construcció d’un pilar central, 
situat darrere l’altar major, el maig de 1428, i acabat abans del cobriment de les 
primeres voltes del deambulatori (V. Almuni, J. Lluis, 2011 p. 739). 

 
Un cop construït el pilar, va ser utilitzat per a: 
- Suport de la gran clau, a l’espera d‘acabar el deambulatori. El pilar havia de tenir 

la suficient secció per suportar aquest pes durant el temps d’espera necessari. 
- Suport central per a les bastides de les voltes del deambulatori. Les voltes del 

deambulatori es van construir de manera simètrica. En aquest cas, el pilar podia 
servir com a element intermedi per equilibrar les forces. A mesura que es va 
tancant el deambulatori, les càrregues es van concentrant cada cop més, deixant 
la corresponent banda simètrica del pilar sense càrregues que ho equilibrin. 
Aquesta situació es podia solucionar perfectament atirantant el pilar. 

- Ajuda a dividir les llums de les bastides, aproximant-les a les mesures de les 
bastides capelles radials. Això permet unes bastides amb la meitat de la llum que 
s’utilitzarien en el cas de la inexistència del pilar. 

- Ajuda al descens de les forces per la cara interior de la capçalera mitjançant 
bastides recolzades al pilar. Aquest element estructural permet distribuir les 
càrregues amb facilitat per la cara interior de la capçalera. 

 
Finalment, un cop realitzades totes aquestes tasques, el pilar major va ser desmuntat 

el 1440, després de descintrat de la bastida del presbiteri. Aquesta acció havia d’estar 
molt ben controlada, ja que s’havia de prevenir quin assentament tindria la clau en el 
moment de traure la corresponent bastida que la separava del pilar major. L’assentament 
a produir havia de ser menor a la distància compresa entre el punt més baix de la clau i 
el punt més alt del pilar, ja que no es podia permetre el contacte directe entre les dues 
peces, degut al gran treball realitzat en aquesta, i a l’alt cost que va tenir. Però per sort, 
la clau va quedar intacta, i va assentar aproximadament un pam (23,23 cm). A 
continuació, només calia eliminar el pilar major, i continuar avançant amb les obres cap 
al primer tram de la nau. 
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Seguidament, expliquem de manera gràfica l’ordre que creiem que es va seguir en la 

construcció del pilar major: 
 
 

 
 

Fase 5.1.- Col·locació de la primera part del pilar major, al mateix temps que es 
desmunta la capçalera romànica. 

 

 
 

Fase 5.2.- Construcció de la segona part del pilar. Permet el descens de càrregues 
interiors de les voltes del deambulatori. 
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Fase 5.3.- Construcció de la tercera part del pilar, fins l’altura de la clau. 
 

 
 

Fase 5.4.- Col·locació de la clau a sobre del pilar major, a l’espera de tancar la 
capçalera gòtica i poder desmuntar posteriorment el pilar. 
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5.   Elements auxiliars. Hipòtesis de bastides i 
altres màquines en el procés constructiu de 
l’absis. 
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5.1. Construcció de les capelles radials. 
 
Prenent com a base l’ordre de construcció del capítol “4.2 Construcció de les 

capelles radials (1383-1424)”, s’explica mitjançant hipòtesis la metodologia que es va 
utilitzar per anar construint cadascuna de les capelles radials existents. 

 
Per començar, cal observar els indicis existents en les capelles del tipus de bastida 

que es va utilitzar, o bé del sistema que es va fer servir. En cada capella, existeixen 
generalment quatre impostes diferents que intervenen en el gir de la pròpia capella, totes 
visibles actualment, i situades en gran part per sota del nivell de l’inici de cada volta. 
Aquestes marques indiquen que en aquests quatre punts arribaven les diferents fustes. A 
continuació es marquen a sobre d’un plànol les diferents situacions de les impostes, 
segons si estan per sota o per sobre del nivell d’inici de la volta: 
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Com s’observa, no totes les capelles tenen el mateix esquema d’impostes, ja que n’hi 

ha algunes que no tenen marques, ja sigui perquè el sistema va anar canviant, o bé 
perquè aquests forats es van tapar en el moment de traure la bastida corresponent. 
També cal observar que hi ha impostes en les capelles que estan situades a un punt més 
alt que les normals. Si agafem com a exemple la primera de les capelles, la de Sant Pere, 
podem reconstruir la bastida utilitzada en el moment de la seva construcció, tot gracies a 
la situació de les impostes. 
 

          

 

 
 

 
Tenint aquestes dades, podem agafar seguidament una de les bases d’un dels autors 

del segle XIX, Ungewitter. Tal i com s’explica en la secció 3.6, veiem que es 
comparteix la mateixa idea entre Ungewitter i les impostes trobades a la catedral, que 
podien permetre la col·locació de fustes i mènsules, per muntar una plataforma de 
treball, i permetre la col·locació dels encofrats corresponents per construir la volta. 

 

Exemple d’una de les impostes del mur. 

Exemple de les impostes dels pilars. 

Impostes en planta, a la capella de Sant Pere. 


