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Tot i que només existeixen aquests quatre punts visibles, podem realitzar una 
hipòtesi de bastida, basada amb la de Georg G. Ungewitter, que ens serveixi per 
explicar el muntatge de la capella. 

 
Una de les peces que agafem d’aquest autor, tal i com hem dit, són les impostes i les 

mènsules, però també agafarem aquesta estructura de pilars que ens permetran un espai 
de trànsit inferior, i l’estructura per construir els arcs. Seguidament, explicarem el 
procés constructiu mitjançant uns esquemes tridimensionals: 

 

 
 

Fig. 1.- S’observen les impostes en els murs, on aniran col·locades posteriorment les 
bigues de fusta. 
 

 
 
Fig. 2.- Segons la situació de les marques, la col·locació de les bigues és aquesta: una 
biga travessera entre pilars, i les altres dues queden recolzades damunt d’ella, a l’espera 
d’una possible plataforma de treball a sobre. 
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Fig. 3.- Fent referència a la idea d’Ungewitter, es munta aquesta estructura a sobre: 2 
bigues travesseres més, que suportaran un petit pilar central, i quatre bigues inclinades, 
per donar la posterior forma als nervis de la volta. Es realitza aquesta hipòtesis del petit 
pilar de fusta central, però existeix la possibilitat de que en realitat, aquest pilar arribés 
fins a terra, per tenir l’estructura un altre punt de descàrrega i no traspassar tot el pes a 
les primeres fustes. 
 

 
 
Fig. 4.- A sobre de les bigues inclinades, es situen aquestes fustes corbades, que 
donaran la forma als nervis. 
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Fig. 5.- A sobre de les fustes, s’hi col·loquen els nervis, a l’espera de la plementeria. A 
la part central, també es col·loca la clau corresponent que anirà a cada capella. 
 
 

 
 
Fig. 6.- Es construeix aquesta estructura de fusta per tal de poder construir els arcs que 
falten. L’estructura està extreta de la idea de l’arquitecte Ungewitter. 
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Fig. 7.- Es construeixen els arcs a sobre dels seus corresponents encofrats, a l’espera de 
la plementeria. 
 
 

 
 
Fig. 8.- Es col·loca la plementeria i es segueix amb la construcció dels pilars. 
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Fig. 9.- Es continua amb el replè de la capella i cobriment d’aquesta. 
 

 
 

Fig. 10.- Desmuntatge de les bastides i continuació del procés. 
 
Un dels trams solucionats de manera més fàcil en temes de descens de càrregues és el 

primer, les capelles radials del nivell més baix. El fet de construir a sobre de la catedral 
romànica, a part de permetre el seu ús com a tal continuat mentre s’aixeca la nova 
catedral, és útil ja que l’estructura existent ajuda també a suportar les càrregues noves 
de les capelles radials, disminuint d’aquesta manera la necessitat de l’ús de bastides 
exteriors per a tal efecte. 

 
En la següent figura s’esquematitza la bastida construïda i la baixada de càrregues en 

la secció de la capella de Sant Pere en el moment en que aquesta és construïda. En 
canvi, no es detalla l’aportació estructural de l’antiga catedral romànica, degut a que es 
desconeix la seva ubicació exacta. 
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Existeix la possibilitat de que la capçalera romànica no intervingui en el descens de 

càrregues de la construcció de les capelles, de manera que l’interior de la nova capçalera 
gòtica havia de tenir un altre sistema de bastides que, seguint la direcció esquemàtica de 
les càrregues, les transportés directament a terra. 
 

En aquesta fase es comença a treballar pràcticament a peu pla, fins que s’arriba a 
treballar a una certa altura, com per exemple, en el moment de la col·locació de claus. 
Treballar a aquesta altura dificultava molt l’avanç de les obres, i per tant, és en aquest 
punt quan entren en joc les grues. 

 
Els treballs auxiliars es realitzen mitjançant una grua situada possiblement prop de la 

capella de Sant Pere, i es va anar traslladant a mesura que s’avancen les obres (V. 
Almuni, J. Lluis, p. 735). 

 
Situant-nos en el context del segle XV, observem que, es pot comprendre que la 

col·locació d’una grua al costat de la capella ens dóna diversos avantatges: 
 
- Ens permet carregar les peces necessàries des del propi carrer, ja que l’aportació 

de materials es realitza mitjançant el transport fluvial, i amb càrrega i descàrrega 
des de l’embarcador. 

- Ens permet col·locar les càrregues al lloc exacte, mitjançant el sistema explicat 
de moure la peça mitjançant ganxos o cordes, mentre aquesta queda sospesada 
en l’aire, tot gràcies a la força d’un cabrestant i/o roda accionada per un o 
diversos homes, des de la cota de terra.  

 

Secció de la primera fase de construcció de l’absis, la capella radial, amb la 

col·locació de la bastida segons Ungewitter. 
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Segons la funció que havia de fer la grua, es pot traure una idea aproximada i vàlida 
del tipus de grua que es va construir. Es basaria en l’estructura de la roda nombrada per 
molts arquitectes, la roda utilitzada en la tercera màquina de Vitruvi (secció 3.1, figura 
2), accionada per treballadors des del seu interior. Un exemple de la roda ens el dóna la 
imatge de Thierry Hatot38: 

 
 
Aquest moviment permetria fer pujar i baixar el pes, però l’estructura de braç seria 

diferent. L’estructura que suportaria el conjunt de politges per fer això possible pot ser 
la primera màquina de Vitruvi. Tal com s’explica en la secció 3.1, aquesta màquina 
constava de tres peus o bigues lligades per la part superior, que suportaven el conjunt de 
politges i la càrrega corresponent, i per tal de col·locar la peça al lloc corresponent, es 
realitzava mitjançant operaris que dirigien la càrrega al lloc on li pertocava. Un esquema 
en planta de la grua podia ser aquest: 

 

 
 
 

                                                 
38 Thierry Hatot, Batisseurs au Moyen Age, p. 70. 

Hipòtesis de muntatge de grua amb roda al costat de la Capella de Sant Pere i 

segona grua sobre la Capella del Santíssim. 
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Un cop s’ha realitzat una primera capella, es repeteix al llarg de totes les altres, fins 

que aquestes queden finalitzades. L’any 1412 es construeix una nova grua, oposada a la 
primera, situada a la part de la epístola, fet que ajudarà a avançar en la segona fase de 
construcció de les capelles radials. 

 
A continuació del primer nivell, s’inicien les obres del deambulatori, el desmuntatge 

de l’absis romànic, i finalment segons la hipòtesis que es planteja en aquest treball, la 
construcció del gran pilar central. 

 
 

5.2. Construcció del deambulatori. 
 
Finalitzat el primer nivell, es comença a executar el deambulatori que, tal i com 

s’explica en la secció 4.3, s’aixeca de forma simètrica. En referència a les grues 
utilitzades per la construcció del deambulatori, tot i que existeix la possibilitat de que 
aquestes fossin de la mateixa tipologia que les utilitzades en les capelles radials, el més 
provable és que s’utilitzi una grua diferent. 

 
Les grues de Vitruvi exposades fins ara són grues pràcticament fixes, i col·locades a 

sobre del lloc on ha d’anar posada la peça, tot i que després aquesta es pot moure i 
recol·locar amb ganxos o cordes. El problema d’aquest sistema és que la grua ha de 
canviar moltes vegades de lloc, per abastar totes les zones. 

 
El sistema de grues nou té la mateixa base de la roda motriu, però el que la diferència 

és l’estructura nova. L’únic que fa falta es substituir aquest conjunt de tres fustes i 
politges de Vitruvi, per una grua amb la possibilitat de girar. Si construïm una nova grua 
que pugui girar, a sobre d’una de les capelles ja construïdes, i amb un braç més gran, 
que pugui abastar una zona més amplia, podem obtenir el següent esquema: 
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Referent a les bastides d’aquest segon nivell, també s’observen algunes impostes en 

murs i pilars de la Catedral, que fan pensar que va existir un sistema semblant de 
bastides a les del nivell inferior. La diferència entre aquestes bastides i les de les 
capelles radials, es que en aquestes últimes, les impostes quedaven per sota del nivell de 
l’inici de les voltes, i en el deambulatori, aquestes marques queden per sobre d’aquest 
punt. 

 

 
 
 

Hipòtesis de muntatge de grua giratòria amb roda sobre la Capella de Sant Pere. 

Diferència de nivells entre impostes i inici de volta. 
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Tot fa pensar que el cintrat era igual al del nivell inferior, a excepció de la 

col·locació d’aquest, per sobre o per sota del nivell d’inici dels nervis. Una altra 
diferència entre les dues bastides, és que en la bastida inferior, existia la possibilitat de 
col·locar pilars de fusta per permetre un altre punt de contacte amb el terra per distribuir 
part de les càrregues per allí, però en aquest cas, posar un pilar de fusta d’aquestes 
dimensions era complicat. De totes formes, l’estructura horitzontal del nivell del 
deambulatori només havia de suportar el pes dels treballadors, i de petits acopis de 
materials, ja que les bigues inclinades dels arcs es suporten pràcticament als extrems 
d’aquesta plataforma, i no aporten càrregues al centre d’aquesta. 

 
 

Hipòtesis de les possibles bastides construïdes en el moment d’aixecar el 

deambulatori, i la mostra de redirecció de les càrregues. 
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Tal i com es comenta en l’apartat 4.6. “Hipòtesis d’existència d’un pilar major”, es 

construeix un pilar central abans de la construcció del deambulatori, que serveix tant per 
suportar el pes de la clau major de la capçalera, com per ajudar en el descens de 
càrregues interiors en el moment de la construcció del conjunt. Per tant, en el moment 
de començar la construcció del segon nivell, el pilar major ja està aixecat al seu lloc 
corresponent, de manera que mitjançant bastides, s’envien les càrregues de la part 
interior cap a aquest, ja que les càrregues exteriors ja estan solucionades mitjançant els 
arcbotants i pinacles, construïts abans de l’aixecament de les voltes d’aquest nivell. 
L’esquema següent explica la baixada de càrregues en el moment de l’aixecament del 
deambulatori, juntament amb les de les capelles radials: 

 
 

 
Esquema de descens de càrregues en la segona fase de construcció de l’absis. 

 

Esquema de les bastides interiors de les voltes del deambulatori. 

 



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

Artur Llunart Curto Pg. 86 

 

 
En aquesta fase de construcció queden fàcilment solucionades les baixades de 

càrregues que arriben als dos primers pilars del presbiteri, encarats entre ells, ja que les 
tensions horitzontals que s’aporten entre ells dos, s’anul·len mútuament. En canvi, els 
altres pilars només aporten càrregues horitzontals a una cara del pilar central. Per tal de 
solucionar això, el pilar central podia quedar tirat mitjançant vents a aquesta mateixa 
cara del pilar, per tal de contrarestar la força horitzontal aplicada de les voltes: 

 

 
 
 
 
Un altre detall que afavoria l’avanç de l’obra, era l’existència de la coberta del 

primer nivell acabada, que permetia l’acopi de material en aquest punt, i gràcies a 
l’existència de les finestres, podien accedir a l’interior de la volta per aquest accés 
provisional. L’abastament dels altres materials, es podia realitzar amb politges simples, 
que amb l’ajuda d’un sol home i d’un cabrestant, podia ser pujat al nivell superior, tal i 
com ens indica el gravat de Thierry Hatot següent: 
 

 
 
 

Escena constructiva on s’utilitza un simple torn d’elevació. Thierry Hatot, 

Batisseurs au Moyen Age (Clermont-Ferrand 1999), p. 56. 

 

Esquema de les càrregues de les voltes del deambulatori (fletxes vermelles) cap al pilar, 

contrarestades per tirants (fletxes blaves). 

 



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

Artur Llunart Curto Pg. 87 

 

 

5.3. Cobriment del presbiteri. 
 

Tal i com es comenta en la secció 4.4, un dels primers obstacles importants en 
aquesta fase és la col·locació de la gran clau. Ja construït el gran pilar central entre el 
cobriment de les capelles radials de 1424 i abans del cobriment de les voltes del 
deambulatori del 1431, es va situar a la part superior d’aquest una bastida especial per 
resguardar la gran clau en la seva posició final. 

 
La resta de bastides d’aquest nivell són complicades d’explicar, ja que a diferència 

dels nivells inferiors, en els que existeixen unes impostes de guia, en el presbiteri no hi 
ha senyals d’aquesta bastida. El més probable, és que les bastides es situessin en les 
obertures pròpies dels finestrals superiors, i suportades per l’altre costat en el gran pilar 
central, tot de manera semblant a la idea de J. Fitchen (secció 3.8). 

 
Un cop les bastides muntades, es realitza la pujada de la clau major, el 27 de 

setembre de 1438 (V. Almuni, J. Lluis, p. 738), pel sostre de la capella de Sant Pere, on 
hi havia situat un cabrestant, i mitjançant la bastida de protecció, cordes i xarxes per 
transportar-la, es col·loca a sobre del pilar major. 

 
Seguidament, ja col·locada la clau, passa a realitzar-se l’encofrat dels arcs que 

posteriorment connectaran la clau amb la línia de pilars, mitjançant estructures 
semblants a les dels altres nivells. Cal tenir en compte que les longituds de les bigues 
eren limitades. En el nostre cas, utilitzarem mesures de bigues semblants en totes les 
capelles, d’aproximadament 5,5 o 6 metres de longitud. 

 
 Hipòtesis de les possibles bastides construïdes en el moment de la construcció de 

l’última fase, el presbiteri, amb l’ajuda del pilar major. Secció. 
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Un cop realitzats els nervis, es construeix la plementeria entre aquests. Seguidament 

es desmunten les bastides, per fer entrar en càrrega tot el conjunt, i que adopti la fletxa 
corresponent, i així poder emplenar l’interior de la volta i realitzar l’acabat final. Aquest 
desmunt de bastides es realitza l’any 1440, any en que es desmunta el pilar major. 

 
 
 Hipòtesis de la col·locació de grua giratòria que permet la col·locació de la clau 

major a sobre del pilar. 

Hipòtesis de les possibles bastides construïdes en el moment de la construcció de 

l’última fase, el presbiteri, amb l’ajuda del pilar major. Planta. 
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5.4. Primer tram de la nau. 
 
En la construcció del primer tram de la nau, es segueix utilitzant la mateixa 

metodologia de bastides i grues que en l’absis, però aquest cop, de forma simètrica en 
els 2 costats de tram. 

 
Pel que fa a la problemàtica amb l’últim nivell, en aquest tram no hi ha cap tipus de 

pilar central que ajudi a suportar la clau, ni que ajudi a partir la llum de les bastides. El 
sistema auxiliar serà muntat de la mateixa manera que en el presbiteri, però amb llums 
majors. En aquest cas es pot seguir la idea que ens dóna James H. Acland en la secció 
3.9, partir les llums mitjançant bigues més centrades.  

 
En la catedral no existeixen mostes ni guies de com podien ser les bastides utilitzades 

en la construcció d’aquests trams. Una idea que podem utilitzar de la part de l’absis és 
l’ús de les finestres com a suport de la superfície horitzontal de les bastides superiors. 
Una altra opció és la que ens dóna Acland, partint longitud de bigues, unint-les de forma 
mecànica o lligada amb cordes, i repartint els pesos cap als pilars, possiblement, 
suportats a sobre de les motllures inferiors existents. Un possible esquema de les 
bastides que es van utilitzar és el següent: 

 
 

 
 
Tal i com s’observa en la figura anterior, la part de suport dels nervis és igual que en 

el presbiteri de l’absis, ja que aquests encofrats es suporten en la part més propera als 
murs i pilars. Pel que fa a les passarel·les, queden suportades per aquestes bigues 
triangulades i suportades a l’altura de les motllures existents en els pilars, i també travat 

Hipòtesis del conjunt de possibles bastides construïdes en el moment de la construcció 

del primer tram de la nau central. Secció. 


