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per una estructura mitgera que envolta les bigues i també el pilar, fent una funció de 
cèrcol de fusta. 

 
La idea de les bigues inclinades dirigides cap als pilars, i la dels cèrcols de fusta és a 

la vegada molt semblant a la que ens dóna Fitchen en el seu llibre (secció 3.8). 
 
Degut a que les finestres superiors estan situades entre dos pilars, l’estructura en 

planta havia de tenir forma de zig-zag, per tal de poder tenir totes les bigues subjectes i 
unides mecànicament. Finalment, quan aquesta estructura triangulada i ben subjecta està 
construïda, a sobre s’hi col·loquen les passarel·les corresponents. 

 

 
 
 
 
Finalitzat aquest primer tram, l’avanç de la construcció ja incorpora detalls 

renaixentistes, barrocs, etc., degut al llarg termini del conjunt d’aquestes obres. 
 

 
  

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

del primer tram de la nau central. Planta. 
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6.   Conclusions. 
 
 
 

 
En el moment en que es decideix construir un edifici, s’utilitzen molts materials per 

posar-lo en peu, i juntament amb aquests, també s’utilitza molta mà d’obra i molta 
maquinària i mitjans auxiliars. En el moment en que aquesta obra està acabada, només 
en resten els materials, i en canvi, pel que fa a mitjans auxiliars, mà d’obra i maquinaria, 
no se’n sap res. 

 
En el cas dels edificis més antics, com ara la catedral de Tortosa, s’hi troben 

marques, ja sigui en parets, voltes, pilars, etc., que ens proporcionen una idea de quin 
tipus de màquines es van utilitzar, i de quin tipus de mitjans auxiliars es va disposar per 
una construcció de tal envergadura. 

 
Gràcies a aquestes marques, i juntament amb documents antics, fotografies, gravats, 

etc., que s’han anat realitzant al cap dels anys, es poden plantejar actualment diverses 
hipòtesis relatives als mitjans utilitzats per construir aquests edificis.  

 
Aquest treball es centra en l’estudi dels mitjans auxiliars i tècniques constructives 

utilitzades en la Catedral de Tortosa, concretament en la construcció de l’absis i el 
primer tram de la nau. A tal fi, s’ha realitzat una recerca i estudi bibliogràfic de diversos 
treballs que tracten d’aquest tipus de mitjans i tècniques, com les màquines de Marco 
Vitruvi, i les bastides de John Fitchen, G. Ungewitter i J. H. Acland. Les aportacions 
d’aquests autors es combinen amb els estudis previs sobre la Catedral de Tortosa, en els 
quals es tracta sobre el procés evolutiu de la mateixa (construcció de la nova catedral 
envoltant l’anterior romànica). També ha resultat de gran valor la informació 
proporcionada per plànols i fotografies del Pla Director de la Catedral de Tortosa, així 
com les visites a l’interior de la catedral. 

 
Cal observar que aquest és un treball realitzat utilitzant la metodologia de la hipòtesi, 

es a dir, s’intenta aproximar el màxim possible al tema que ens interessa, les bastides, 
encofrats i màquines en la construcció gòtica de la Catedral de Santa Maria de Tortosa.  
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L’estudi realitzat ha permès plantejar les següents hipòtesis:  
- Construcció d’un pilar central utilitzat per suportar el pes de la clau, per suportar 

les bastides del presbiteri, i per dividir les llums d’aquestes. 
- Col·locació de grues fixes, giratòries i mòbils en el seu cas, per tal de carregar 

les peces i col·locar-les al lloc corresponent. 
- Estructurat de les bastides i plataformes de les capelles i les voltes, buscant la 

manera de treball més fàcil per als obrers, tot tenint en compte les impostes 
existents a la catedral. 

 
A partir d’aquesta base, es poden utilitzar d’altres mètodes o treballs realitzats, com 

el descens de càrregues, que permeten l’ampliació d’aquest document i realitzar un 
dimensionat més concret de les bigues de fusta i de les bastides. Aquest treball també 
permet continuar amb el procés evolutiu i les bastides de la resta de la nau, murs i resta 
de sales existents, que entren en les èpoques del Renaixement, Barroc, etc., fins acabar 
tot l’edifici. 
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