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PREFACI 

De Com dibuixar l’Amfiteatre? a Quina és la geometria de l’Amfiteatre? 

Aquest canvi de pregunta pot resumir les motivacions i l’evolució de la present investigació. 
La primera me la vaig fer quan l'ajuntament de Tarragona va encarregar-me un projecte per 
museïtzar les voltes de suport de la graderia meridional de l’Amfiteatre, un àmbit d’actuació 
acotat, però que necessàriament s'havia de contextualitzar dins els conjunt monumental. 
Agafant com a base de treball l’aixecament del Taller Escola d’Arqueologia (TED'A, 1990), 
vaig fer uns primers tantejos, similars als que recullo al capítol titulat Hipòtesis inicials, per 
dibuixar de forma simplificada el contorn de l’arena i les graderies; semblaven indicar que el 
traçat de l’arena s’ajusta molt bé a una el·lipse, una conclusió contradictòria amb la poca 
bibliografia que llavors havia consultat: segons Jean Claude Golvin (1988), autor de L'am-
phithéâtre romain. Essai sur la Théorisation de sa forme et de ses fonctions, la ‘bíblia’ dels amfiteatres, 
les plantes d’aquesta tipologia quasi sempre corresponen a òvals de 4 centres. De moment 
estava afrontant el problema d’una manera pràctica, no em preocupava la discussió teòrica 
sobre la geometria i les seves implicacions en la posada en obra d’un edifici d’espectacles de 
grans dimensions, tan sols volia dibuixar una bona aproximació. Vaig optar per una solució 
de compromís, un òval de 8 centres que encaixava prou bé amb l’el·lipse que sembla des-
criure l’arena i, al estar composat d’arcs de circumferència, les perpendiculars i les pa-
ral·leles són fàcils de traçar... si treballem amb un ordinador. 

Més o menys al mateix temps, finals de 2009, estava començant a preparar la tesina del 
Màster d'Arqueologia Clàssica que cursava a l’Institut Català d'Arqueologia Clàssica 
(ICAC), recopilant informació sobre les tècniques de representació aplicables a la docu-
mentació d’edificis d'època romana. El meu objectiu era fer un estudi genèric, possiblement 
massa dispers, fins que el meu director de tesina, el Dr. Josep M. Macias, em va suggerir 
acotar el tema al material gràfic existent sobre l'amfiteatre de Tarragona, el qual abasta quasi 
500 anys –des dels primers dibuixos del paisatgista flamenc Anton Van den Wyngaerde del 
1563 fins a l'actualitat– i és representatiu de les diferents èpoques en què s’ha elaborat. La 
intenció inicial per la present Tesi Doctoral era que constés de dues parts; la primera servi-
ria per ampliar i completar la investigació de la Tesina, mentre que a la segona s’explorarien 
les possibilitats dels sistemes òptics de captura massiva de dades per produir aixecaments 
d’edificis amb valor patrimonial, agafant com a objecte d’estudi l’amfiteatre de Tarragona 
per tal de contrastar els resultats obtinguts amb la producció gràfica anterior. 

Des de 2008 el Dr. Pau Solà-Morales, el Dr. Josep M. Macias, en Josep M. Puche i qui es-
criu aquestes línies impartim a l’Escolà Tècnica Superior d’Arquitectura de Reus 
l’assignatura Tècniques de Representació del Patrimoni, on hem anat introduint progressivament 
l’ús de la fotogrametria i l’escaneig làser per realitzar aixecaments de les estructures d’època 
flavia de la Part Alta de Tarragona. L’Amfiteatre semblava un bon objecte d’estudi per 
aprofundir en les possibilitats d’aquestes tècniques. Després d’uns primers assajos, uns ai-
xecaments parcials d’algunes estructures, vaig comentar les meves intencions amb el Dr. 
Felipe Buill, del Departament d’Enginyeria Cartogràfica i Geofísica de la UPC, un gran 
expert en fotogrametria arquitectònica. Em va aconsellar intentar buscar una aplicació pràc-
tica als aixecaments en 3D, més enllà de la simple documentació. Una possibilitat era que 
fossin la base per fer reconstruccions virtuals científicament rigoroses, però semblava poc 
viable desenvolupar aquesta proposta sobre tot el conjunt monumental de l’Amfiteatre, el 
qual té unes dimensions considerables i ha passat per diverses fases d’ús, destrucció i re-
construcció. Un objecte d’estudi més a l’abast era la portalada romànica de l’església bastida 
a l’arena a mitjans del segle XII. Part de les peces que l’integraven estan emmagatzemades 
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en una de les voltes de la graderia de mar, l’àmbit d’actuació del projecte de museïtzació 
que havia redactat. Els aixecaments en 3D de part d’aquestes peces i de les escasses restes 
in situ de la portalada han servit per composar una reconstrucció virtual, una anastilosi, de la 
seva configuració original. Els resultats preliminars d’aquesta recerca es van presentar la 
congrés internacional Heritage 2012 en la ponència Projects in the monumental complex of the 
Amphitheatre of Tarragona (Toldrà et al., 2012). El llibre Amphitheatrum, Memoria Martyrum et 
Ecclesiae, del qual en sóc co-autor juntament amb Judit Ciurana, Josep Maria Macias, An-
dreu Muñoz i Imma Teixell (2013), inclou un resum gràfic i una breu explicació del procés 
de reconstrucció virtual de la portalada, apart d’una reformulació de caràcter didàctic 
d’algunes dades extretes d’aquest projecte de Tesi doctoral. Les metodologies establertes en 
els aixecaments 3D de la portalada han servit de referència per la reconstrucció virtual que 
estem desenvolupant del pòrtic de la Plaça de Culte del Concilium Provinciae Hispaniae Citerio-
ris, en el marc de l’assignatura Tècniques de Representació del Patrimoni, amb la col·laboració dels 
arqueòlegs Antoni Peña i Imma Teixell; també les hem aplicat a les voltes de la Catedral de 
Tortosa, per exemple en l’estudi de la Rotura de una cúpula oval del siglo XVIII en la Catedral de 
Trotosa. Análisis del mecanismo de colapso (Lluis i Ginovart et al., 2013). 

Quan estava redactant un apartat introductori sobre el conjunt monumental vaig començar 
a documentar-me sobra la geometria dels amfiteatres. Marc Wilson Jones (1993) planteja 
pel Coliseu de Roma un òval de 8 centres per ajustar la geometria proposada per Golvin a 
la realitat material de l’edifici, mentre que Sylvie Duvernoy i Paul L. Rosin (2004) conside-
ren que el traçat el·líptic encaixa perfectament amb l’amfiteatre de Pompeia. La investigació 
sobre la producció gràfica de l’Amfiteatre m’havia permès adquirir un coneixement exacte 
de quines parts del mateix eren originals i quines havien estat alterades; creia possible i ne-
cessari contrastar les tres hipòtesis que havia fet per la geometria de l’arena de Tarragona 
(un òval de 4 centres, un òval de 8 o més centres i l’el·lipse) amb les restes existents. No 
sabia, però, quin era el grau de fiabilitat de l’aixecament del TED’A. A finals de 2012 en 
Josep M. Puche havia de realitzar un escaneig làser de l’església romànica; vam aprofitar 
aquesta campanya per escanejar també part de les restes de les graderies, el podi i l’arena; 
l’aixecament obtingut el vam presentar al XVIII Congreso Internacional de Arqueología Clásica 
de Mérida amb la ponència Reconstrucción digital del Anfiteatro romano de Tarraco (Hispania Ta-
rraconensis) mediante escáner láser. Bases para el estudio analítico y estructural (Macias et al., 2013). 
Els bons resultats ens van animar a fer una segona campanya d’escaneig làser el 2013 per 
completar el model 3D de l’Amfiteatre. Per contrastar els escanejos vam fer també un to-
pogràfic convencional d’algunes estructures significatives. En base a aquests aixecament i 
una revisió exhaustiva de la bibliografia disponible ha sorgit la investigació sobre la geome-
tria de l’amfiteatre de Tarragona, el fil conductor del present treball. Això ha fet que l’estudi 
de la producció gràfica sobre el conjunt monumental s’hagi convertit en una identificació 
de les seves estructures integrants, obligant a descartar part del material que ja s’havia pro-
duït i a traslladar als annexes l’anastilosi de la portalada romànica i la recerca sobre els pri-
mers aixecaments de l’església del Miracle. L’estudi de la geometria s’ha estructurat amb 
una metodologia que intenta sintetitzar les diferents aproximacions que fins ara s’havien 
proposat per identificar el traçat dels amfiteatres; per tal de validar-la l’hem aplicat també a 
l’amfiteatre de Verona, constatant que els nostres resultats són molt similars als de Camillo 
Trevisan (2000) i completament divergents respecte a les propostes per aquest edifici de 
Golvin i Wilson Jones. Les conclusions preliminars sobre la geometria de l’Amfiteatre les 
vam presentar al 9è Seminari Internacional d’Arqueologia Clàssica de Tarragona amb la ponència 
L’Amfiteatre de Tàrraco: proposta d’identificació de la seva geometria (Toldrà J. M., 2013). 
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1. INTRODUCCIÓ – DESCRIPCIÓ DE L’ÀREA D’ESTUDI 

Com es pot descriure la planta d’un amfiteatre? En paraules col·loquials podríem dir que és 
un cercle xafat o estirat. En terminologia geomètrica que és un òval o una el·lipse, dues 
figures visualment similars però que responen a formulacions matemàtiques completament 
diferents i, el que és més important, es dibuixen mitjançant operacions de traçat completa-
ment diferents. Conèixer la geometria usada en el replanteig d’un edifici és essencial per 
entendre’l, especialment en el cas d’un amfiteatre, una tipologia especialment sofisticada, 
una innovació de l’arquitectura romana que va produir edificis d’espectacles de dimensions 
colossals. Les potents estructures de suport de les graderies contenien els espais de comu-
nicació, generalment passadissos anulars i escales radials, que permetien arribar als assis-
tents fins a les seves localitats sense que es barregessin diferents estrats socials. Els àmbits 
de servei destinats als participants en els espectacles estaven segregats dels recorreguts del 
públic; molt sovint incloïen fossats sota l’arena amb mecanismes d’elevació. De vegades 
presentaven façanes monumentals perfectament modulades, amb diferents pisos que encai-
xaven amb nivells de circulació interior. Eren necessàries complicades canalitzacions pel 
subministrament d’aigua i la seva evacuació. Com podem dir que coneixem els amfiteatres 
sense entendre com es va replantejar sobre el terreny tot això? Sense saber si la forma que 
unifica tota aquesta sofisticació es va traçar amb els arcs de circumferència d’un òval o amb 
algun dels sistemes coneguts per dibuixar el·lipses. 

Si els grans amfiteatres es van replantejar mitjançant òvals podem considerar la seva geo-
metria com una evolució de la que trobem a la resta de l’arquitectura romana, basada en 
operacions aritmètiques simples, figures bàsiques i la seva manipulació amb el compàs. Si, 
en canvi, la figura triada va ser l’el·lipse, estem davant una innovació que es suma a la tipo-
lògica i els diferencia encara més de la resta d’arquitectura romana. Naturalment, aquesta 
dicotomia òval/el·lipse ha sigut objecte de l’atenció de molts autors, tan en l’estudi dels 
amfiteatres com en altres àmbits del coneixement. Nosaltres ens ocuparem d’un cas con-
cret, l’amfiteatre de Tarragona, i pararem més atenció als treballs realitzats des del punt de 
vista de l’arqueologia de l’arquitectura sobre la tipologia en què s’inscriu el nostre edifici, 
però atendrem a les dades que aporten publicacions d’altres disciplines. Intentarem també 
sintetitzar en un sol treball les tres aproximacions que s’acostumen a fer per analitzar la 
geometria dels amfiteatres: 

- REPRODUCCIÓ DEL DISSENY AMB LES EINES DISPONIBLES A L’ÈPOCA 

Vitrubi ha estat la referència fonamental dels estudiosos per entendre els principis teòrics 
dels constructors/arquitectes romans, però les tipologies que tracta als seus deu llibres 
d’arquitectura no inclouen els amfiteatres. No obstant, podem assumir que, com a la resta 
d’arquitectura romana, el replanteig dels amfiteatres es basava en diagrames geomètrics de 
l’arquitectura fonamentats en operacions aritmètiques simples. Aquesta ha estat  
l’aproximació tradicional en l’estudi de la geometria dels amfiteatres. És la línia 
d’investigació fonamental d’autors com Golvin (1988), Wilson Jones (1993) i (2000) i Docci 
(2001): manipular la regla, el compàs i els números naturals per obtenir figures que, visual-
ment, encaixen amb aixecaments disponibles. 
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Aquests investigadors s’han decantat, en general, per considerar que el traçat dels amfitea-
tres és oval. Tot i que Vitrubi no diu res dels amfiteatres, sí que tenim una referència d’un 
autor romà al traçat de les arenes mitjançant cercles a l’Expositio et Ratio Omnium Formarum, 
un text que forma part del Gromatici veteres i que s’atribueix a Balbus, un agrimensor de 
l’època de Trajà1: 

«Ex pluribus circulis forma sine angulo, ut harenae ex quattuor circulis» (a partir de diversos cercles 
sense formar angle, com una arena de quatre cercles). 

- ANÀLISI AMB EINES MODERNES 

Les matemàtiques contemporànies, combinades amb l’ús de software/hardware informàtic, 
permeten realitzar refinats anàlisis per intentar discernir a quina figura geomètrica corres-
pon la planta d’un determinat amfiteatre. Aquesta línia d’investigació, seguida per autors 
com Ziebart (2007), Duvernoy i Rosin (2004), Birardi (1992) o Trevisan (2000), assumeix 
que l’anàlisi visual no és prou fiable. En la majoria de casos desemboca en conclusions que 
tendeixen envers als traçats el·líptics. Aquestes investigacions han estat criticades pels au-
tors que hem situat a l’apartat anterior, de vegades amb vehemència2, dient que es centren 
en aspectes estadístics i geomètrics, sense un atendre a una visió general de l’arquitectura 
romana i, més concretament, a la seva pràctica constructiva. 

- ANÀLISI CONSTRUCTIVA 

Es basa en el coneixement del mètodes constructius romans i l’anàlisi de la viabilitat de la 
seva posada en obra. Les diferents figures geomètriques considerades per traçar els amfitea-
tres requereixen unes operacions de replanteig que poden ser o no compatibles amb un 
desenvolupament lògic dels processos constructius. En aquest apartat podem incloure 
també una anàlisi geomètrica de les estructures que va més enllà del traçat dels perímetres 
de l’arena o la façana. Sembla lògic pensar que la disposició dels murs radials que suporten 
les graderies d’un amfiteatre, la dels vomitoris que permeten accedir-hi, així com la modula-
ció de les grans façanes monumentals que molts d’ells presentaven, ha de ser coherent amb 
la geometria que ha servit per replantejar els contorns principals de l’edifici. En aquesta 
línia d’investigació podem situar autors com Taylor (2003) i, un cop més, Wilson Jones 
(1993), autor de l’escrit citat en la pràctica totalitat dels treballs seriosos dedicats a la geo-
metria dels amfiteatres: Designing Amphitheatres. 

  

                                                      
1 Aquesta referència la mencionen, entre d’altres, Gros (2002, p. 340) i Docci i Migliari (2001). 
2 Farem esment de la rotunditat amb que Mario Docci (2001) desacredita les conclusions de Birardi (1992) 
sobre el Coliseu de Roma. 
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Com ja hem esmentat, les figures proposades pel replanteig dels amfiteatres són òvals o 
el·lipses. Creiem necessari fer algunes puntualitzacions prèvies sobre les figures que tracta-
rem i la nomenclatura usada: 

- Un òval es pot definir com una corba plana convexa, amb doble simetria ortogonal, 
traçada almenys amb quatre arcs circulars tangents (López Mozo, 2011). Es pot di-
buixar amb regla i compàs.  

- Dos arcs són tangents si estan alineats els seus centres i el punt de contacte entre els 
mateixos. Aquest punt de contacte és el punt de tangència. Si tracem línies que passin 
pels centres dels arcs d’un òval i les prolonguem obtenim les línies generatrius, que pas-
sen pels punts de tangència entre els arcs. Dos òvals paral·lels comparteixen les línies 
generatrius i els centres de curvatura. 

- La doble simetria d’un òval implica que el nombre de centres s’incrementi de 4 en 4 a 
partir de l’òval més senzill possible, de 4 centres. Es poden traçar, doncs, òvals de 4, 
8, 12.... fins a l’infinit. Aquí estem considerant la possibilitat de que un edifici concret, 
l’amfiteatre de Tarragona, s’hagi replantejat mitjançant un òval, és a dir, que s’hagi 
traslladat sobre el terreny aquesta geometria. Entenem que no és raonable des de la 
praxis constructiva considerar per aquest objectiu un òval de més de 8 centres. De 
fet, com veurem, molts estudiosos basen la teoria de que els amfiteatres tenen una 
geometria oval en l’argument de que un òval és més fàcil de traçar que una el·lipse. 
Aquesta consideració es pot acceptar per òvals de 4 centres, la discutirem per òvals 
de 8 centres i, creiem, no té gaire sentit si afegim encara més centres. 

- Una el·lipse es pot definir com el lloc geomètric dels punts d’un pla per als quals és 
constant la suma de les distàncies a dos punts interiors fixos anomenats focus. 
L’el·lipse és una de les tres corbes còniques, les quals s’obtenen al tallar una superfí-
cie cònica amb un pla. La el·lipse és la única corba cònica tancada, les altres dues, la 
paràbola i la hipèrbola, són obertes. Igual que l’òval, té doble simetria ortogonal. La 
circumferència es pot considerar com un cas particular d’el·lipse en què els dos focus 
coincideixen en un mateix punt; excepte en aquest cas particular, una el·lipse no es 
pot dibuixar amb compàs doncs la seva curvatura varia constantment. Aquest canvi 
constant de la curvatura dificulta la seva divisió en parts iguals i el traçat de paral·leles 
o perpendiculars. 

- Anomenem eixos d’un òval o d’una el·lipse als segments que defineixen la doble si-
metria ortogonal d’aquestes figures. 

- Per uns determinats eixos tan sols hi ha una el·lipse que hi encaixi. En canvi, el nom-
bre d’òvals que es poden traçar a partir d’uns determinats eixos és infinit. 

- S’acostuma a usar el terme òval per referir-se a una corba formada per arcs de cir-
cumferència que aproxima una el·lipse amb els mateixos eixos. Comentarem el con-
cepte d’el·lipse equivalent de Golvin (1988), que va en aquest sentit. Però, donat que per 
uns determinats eixos hi ha infinits òvals possibles, és obvi que no tots són una apro-
ximació igual de bona. 
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- S’acostuma també a dir que és possible traçar un òval molt semblant a una determi-
nada el·lipse, fins al punt de que gràficament les dues figures siguin indistingibles. Per 
Santiago Huerta (2007) «les diferències entre el·lipses i òvals per les proporcions usu-
als [entre els eixos] són tan petites que, de fet, cadascú veu allò que vol veure». Cre-
iem, i aportarem dades, que en els cas dels òvals amb 4 centres de curvatura això no 
és així, almenys en el replanteig d’un edifici de grans dimensions. 

Usarem la següent nomenclatura per referir-nos a les diferents construccions que tractarem: 

(O) pel punt d’intersecció entre els dos eixos principals. 

(a) i (b) pels eixos major i menor de l’arena (també ens referirem a ells com eixos longitu-
dinal i transversal, o llarg i curt). Ens referirem als semi-eixos com (a/2) i (b/2)3. 

(a.1) i (a.2) pels extrems de l’eix major de l’arena, i (b.1) (b.2) pels extrems de l’eix menor. 

(A) i (B) pels eixos major i menor del recinte (el contorn de la façana exterior). 

(A.1) i (A.2) pels extrems de l’eix major del recinte, i (B.1) (B.2) pels extrems de l’eix me-
nor del recinte. 

(c.1), (c.2) i (c.3) pels centres dels diferents arcs d’un òval. 

(r.1), (r.2) i (r.3) pels radis dels arcs que formen l’arena. 

(R.1), (R.2) i (R.3) pels radis dels arcs que formen el contorn exterior del recinte. 

(f.1) i (f.2) pels focus de l’el·lipse de l’arena. 

(F.1) i (F.2) pels focus de l’el·lipse del contorn del recinte. 

La distància entre dos punts, o el segment definit per dos punts, s’expressarà de la següent 
manera: [(f.1),(O)] (en aquest exemple, la distància entre un dels focus de l’el·lipse de 
l’arena i la intersecció entre els eixos). 

                                                      
3 Molts autors es refereixen als semi-eixos com (a) i (b). Nosaltres hem preferit respectar la nomenclatura de 
(Golvin, 1988) on (a) i (b) representen la longitud total dels eixos, entenem que és més intuïtiva per visualitzar 
les dimensions del recinte. 
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imatge 1/ Nomenclatura usada en l’estudi del traçat de l’Amfiteatre. 
  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA GEOMETRIA DE L'AMFITEATRE DE TARRAGONA 
Jose Maria Toldrà Domingo 
Dipòsit Legal: T 346-2014 
 



T E S I   D O C T O R A L   Josep M. Toldrà Domingo   U N I V E R S I T A T   R O V I R A   I   V I R G I L I 
 

16 
 

Per acabar aquesta introducció, volem fer esment a les diferents hipòtesis que s’han propo-
sat sobre l’origen de la forma oval/el·líptica dels amfiteatres. De vegades es cita un espec-
tacle organitzat ofert per C. Scribonius Curio l’any 52 a.C. en motiu dels funerals del seu 
pare4. S’haurien bastit dos teatres de fusta adjacents; el primer dia haurien acollit represen-
tacions pròpies dels teatres (comèdies, tragèdies); algun tipus de mecanisme hauria permès 
ajuntar-los en un únic ‘amfiteatre’ on, el segon i tercer dia dels festejos, s’haurien desenvo-
lupat lluites de gladiadors i competicions atlètiques. Aquesta és una interpretació popular, 
però no es sosté degut a la cronologia dels edificis en pedra documentats a la zona de la 
Campània: uns 20 anys abans l’amfiteatre de Pomeia ja estava construït. I, de fet, formal-
ment els dos teatres junts formarien un cercle (veure esquema de la imatge 2), sense la 
característica forma allargada ja present als exemples més primerencs. Sí que és possible 
que estiguem davant de l’origen del terme amphitheatrum, que podríem traduir literalment 
per ‘teatre tot al voltant’, doncs anteriorment, a la zona de la Campània, s’anomenaven in-
distintament spectacula o amphitheatra5. 

 
imatge 2/ Esquema de la unió de dos teatres formant un amfiteatre. 

Abans de construir-se edificis permanents per acollir lluites de gladiadors, aquestes es de-
senvolupaven a les places públiques, on es bastien graderies provisionals, tal com es fa ac-
tualment en molts pobles del sud de Catalunya per acollir els correbous. L’arrodoniment de 
les cantonades s’hauria adoptat per evitar que l’acció tendís a quedar arraconada als angles 
entre les diferents tribunes. Aquesta solució hauria evolucionat envers una planta 
oval/el·líptica (sense cap angle ni tram recte) quan es van començar a construir edificis 
dedicats específicament als espectacles de lluita (veure esquema de la imatge 3). 

 
imatge 3/ Arrodoniment de les cantonades d’un recinte d’espectacles provisional. 
  

                                                      
4 Mencionat, entre d’altres, per Bomgardner (2001, p. 36-37), rebatent que pugui ser el veritable origen dels 
amfiteatres. 
5 Segons Wilson Jones (1993), amphitheatrum és un neologisme que apareix en època d’August. 
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La planimetria oval/el·líptica dels amfiteatres presenta també algunes particularitats acústi-
ques i visuals interessants pels espectacles que s’hi desenvolupaven. Al tenir una curvatura 
canviant (en el cas d’una el·lipse canvia constantment, en un òval en la successió dels dife-
rents trams d’arc) es poden evitar efectes de focalització de la reverberació del so, els quals 
poden ser útils en un teatre, on l’emissió la tenim a l’escenari, aproximadament al centre de 
les circumferències que formen les graderies, però indesitjables per espectacles de lluita on 
la cridòria del públic devia ser considerable. D’altra banda, tenim una geometria amb un 
evident dinamisme: la curvatura dels perímetres és canviant, i cada anella concèntrica pre-
senta unes proporcions diferents6 (veure imatge 4). La secció de les graderies permet una 
visual òptima sobre l’arena, com passa en un teatre respecte a l’escena i l’orquestra, però en 
un amfiteatre el fons visual és la pròpia graderia. El dinamisme formal d’un amfiteatre fa 
difícil a l’espectador distingir les posicions relatives dels diferents elements de les cavea que 
té davant, la percep un ‘magma’ informe, abocant-lo a la contemplació de l’arena. 

 
imatge 4/ Variabilitat de les proporcions dels diferents anells concèntrics d’un amfiteatre. 
  

                                                      
6 Això implica també que quan estudiem la geometria d’un amfiteatre hem de tenir present quin és l’origen del 
replanteig. Hi ha un cert consens en considerar un replanteig de dins cap enfora, de l’arena envers la façana, 
és el que Jean Claude Golvin (1988) qualifica de traçat centrífug. Com diu Ejnar Dyggve (1933) «un amfiteatre 
no ha de ser considerat en relació al seu contorn exterior, més aviat en relació a la forma de l’arena, que abasta 
la figura de base, entre d’altres motius degut a que les relacions axials canvien completament, quan ens anem 
apartant d’aquesta figura de base». 
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Una explicació no gaire habitual per la morfologia dels amfiteatres és la voluntat d’establir, 
mitjançant una geometria innovadora, una tipologia clarament diferenciada de la dels altres 
edificis d’espectacles que trobem de les ciutats romanes: el teatre i el circ. No ens esten-
drem aquí en la típica comparació entre els teatres grecs i els romans, tan sols ens fixarem 
en que la cavea dels primers sobrepassava lleugerament el desenvolupament d’una semi-
circumferència i en que no tenien una gran caixa escènica darrera de l’escenari, mentre que 
l’arquetip del teatre romà consisteix en una cavea en forma de semi-cercle davant d’una caixa 
essència que abasta tota l’amplada del recinte i es presenta al públic amb una front d’escena 
decorat amb ordres arquitectònics disposats en diversos pisos. A la majoria dels teatres 
grecs les graderies es formaven aprofitant el pendent natural del terreny, mentre que en el 
cas dels romans en molts casos estan suportades per estructures de murs radials i voltes, 
amb façanes exteriors formades per diversos pisos d’arcs enquadrats per crugies de pilastres 
i entaulaments. Les solucions estructurals, la secció tipus de la graderia i les façanes del tea-
tre Marcellus de Roma són un antecedent evident de l’arquitectura dels amfiteatres més 
grans i cèlebres: Roma, Capua, El Djem, Nimes, Arles, Verona, etc. Estem davant una tipo-
logia anterior a la de l’amfiteatre, perfectament establerta a inicis de la nostra era. Acostu-
mem a trobar els teatres a l’interior del perímetre emmurallat de les ciutats, mentre que la 
construcció més tardana dels amfiteatres va motivar que habitualment es bastissin extra-
murs degut a que el casc urbà estava ja saturat, en un període de consolidació militar de 
l’Imperi i plena sensació de seguretat que s’estén fins a les acaballes del segle II d.C., 
l’anomenada Pax Augustea. Vitrubi sí que parla de teatres i planteja una metodologia pel seu 
traçat. Els trets generals de la majoria de teatres romans són similars als descrits per Vitrubi, 
tot i que no n’hi ha cap que encaixi exactament amb la modulació que proposa. 

La tipologia del circ té un caràcter totalment diferent a la del teatre. Enlloc de la centralitat 
del semi-cercle abocat a l’escena tenim un predomini evident de l’axialitat, amb graderies 
lineals als costats llargs, a banda i banda de l’espina central de l’arena, una morfologia que 
obeeix a la seva funcionalitat i al precedent dels estadis grecs. Podem entendre l’amfiteatre 
com una conjugació de la centralitat del teatre i l’axialitat del circ7. A la imatge 5 tenim els 
esquemes dels tres recintes d’espectacles de Tarraco a la mateixa escala. La forma 
oval/el·líptica dels amfiteatres marca perfectament un eix llarg, a l’extrem del qual trobem 
sempre les portes principals que donen accés a l’arena, preservant al mateix temps una idea 
de centralitat gràcies a la disposició corbada de les graderies. 

 
imatge 5/ Esquemes del teatre, el circ i l’amfiteatre de Tarragona. 
  

                                                      
7 Wilson Jones (1993) formula una proposta similar a la nostra, descriu la forma dels amfiteatres com «a circle 
with a tendency toward linearity», però sense mencionar específicament una possible síntesi de la morfologia del 
teatre i el circ. 
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2. PRESENTACIÓ DEL PROBLEMA – LA GEOMETRIA DE L’AMFITEATRE 

Si examinem l’aixecament de Taller Escola d’Arqueologia8 (TED'A, 1990), el perímetre 
exterior del recinte de l’amfiteatre de Tarragona té un eix major d’uns 110.5 metres i un eix 
menor d’uns 87.5 metres. El perímetre de l’arena té un eix major d’uns 61.5 metres i un eix 
menor d’uns 38.5 metres. D’això en resulta una amplada de la secció tipus de la graderia, 
del podi fins a la façana exterior, de 24.5 metres. Aquestes mides les hem d’entendre com 
una aproximació, cal considerar diversos factors que provoquen una certa incertesa al res-
pecte: 

- La major part de la meitat oest9 és una reconstrucció dirigida per l’arquitecte Alejan-
dro Ferrant entre 1968 i 1973. Tan sols podem distingir la secció original de les fila-
des de seients a la graderia meridional i a la graderia septentrional tallada a la roca10, 
unes estructures molt deteriorades degut a l’erosió i a transformacions posteriors del 
conjunt (veure imatge 6). 

- La majoria dels carreus del podi no estan exactament en la seva posició original. Úni-
cament sembla completament fiable fixar-se en un tram del quadrant nord-est on en-
cara es conserven fragments de l’aplacat de marbre que el revestia. 

-  Sí que són més fiables els parament d’opus vittatum de la base del massís de la graderia. 
Tot i que una bona part del seu desenvolupament en alçada és una reconstrucció, si 
examinem les imatges de les primeres fases de la intervenció del popi Alejandro Fer-
rant podem apreciar com les primeres filades sí que són originals. 

- Tenim molt poques restes visibles del contorn exterior, tan sols la porta oest i 
l’arrencada dels murs que suporten les graderies de la banda de mar11. La porta est 
possiblement es troba sota l’escola del Miracle i la Plaça Cardenal Orce Ochotorena; 
mai ha estat completament exhumada. 

 

                                                      
8 Aquesta planimetria va ser revisada i parcialment modificada pel projecte de la Planimetria arqueològica de Tàr-
raco (Macias et. al., 2007), a partir dels treballs de reposicionament del topògraf Zamarro. 
9 Per tal de simplificar les descripcions hem considerat que l’eix curt va de nord a sud i l’eix llarg va d’est a 
oest. A l’inici de l’apartat 6.2, Descripció del conjunt monumental, ho justifiquem. 
10 A la zona de les reconstruccions d’Alejandro Ferrant també hi ha alguns elements originals, a la base dels 
massís de les graderies i al pis dels vomitoris. 
11 Veure restitució parcial de la façana marítima a (TED'A, 1990, p. 175). 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA GEOMETRIA DE L'AMFITEATRE DE TARRAGONA 
Jose Maria Toldrà Domingo 
Dipòsit Legal: T 346-2014 
 



T E S I   D O C T O R A L   Josep M. Toldrà Domingo   U N I V E R S I T A T   R O V I R A   I   V I R G I L I 
 

20 
 

 
imatge 6/ (a) Graderies meridionals suportades per una estructura de voltes, (b) graderies septentrionals tallades a la roca i (c) 
graderies reconstruïdes a finals del anys 60 i començament dels 70 del segle XX sota la direcció de l’arquitecte Alejandro Ferrant. 

Degut a aquests factors, és comprensible que a l’examinar diferents fonts trobem mides 
divergents. Segons Ruiz de Arbulo (2006, p. 42) i el TED’A (1990, p. 90) l’arena tenia uns 
eixos de 61.5 x 38.5 m. Per la seva part, Golvin (1988, p. 164) aporta unes mides que no 
coincideixen gens amb les reals: 148.10 x 118.89 m pels eixos del perímetre exterior i 84.43 
x 55.22 m pels eixos de l’arena, pràcticament les mateixes que dedueix Sánchez del Real en 
base a la planta d’Alexandre de Laborde: 84.5 x 55.2 metres, el resultat de considerar uns 
eixos principals de 260 x 170 peus i una longitud del peu de 0.325 metres (Sánchez, Ventu-
ra, Mezquida, 1991, p. 15). Si enlloc de consultar el text escrit de Golvin anem a la seva 
planta reconstructiva de la planxa XVIII i l’escalem, el perímetre exterior té uns eixos de 
115.7 x 87.5 m, mentre que els eixos de l’arena són de 65 x 38.7m. Per Alejandro Ferrant 
(AAFV, Obras de conservación 1972) les dimensions dels eixos principals del contorn exterior 
eren de 130 x 102 m. 
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Pel que fa a la geometria del traçat, és una tema que no s’ha estudiat en profunditat fins ara. 

- Alexandre de Laborde, a la làmina LVI del Voyage Pittoresque et historique de l’Espagne 
(veure imatge 7), planteja un traçat mitjançant un òval amb 4 centres, amb unes 
línies generatrius formant un angle de 69º respecte l’eix longitudinal. Els punts de 
referència principals per resoldre l’encaix són la graderia sud, la porta oest i un 
fragment de mur de la graderia nord, elements marcats amb una trama sòlida ne-
gre, mentre que a la graderia nord usa un gris12. Si amidem la làmina respecte a 
l’escala gràfica (en peus) tenim que els eixos de l’arena que ens dibuixa són de 78.5 
x 51.2 m13, unes mides molt superior a les reals, però que poden ser força cohe-
rents amb la realitat si entenem que Laborde no està representant el perímetre del 
podi de l’arena sinó el canvi de secció entre la ima cavea i la media cavea, el nivell de 
les graderies més enfonsat visible a inicis del segle XIX. El contorn d’aquest canvi 
de secció té unes mides reals al voltant de 72.5 x 49.8 m, força properes a la planta 
de Laborde. Amb l’arribada del trinitaris al segle XVI es va pujar considerable-
ment el nivell d’ús de l’església romànica del segle XII, un canvi que possiblement 
s’estengué a tot el recinte de l’Amfiteatre. En qualsevol cas, dibuixa la secció 
transversal de les graderies molt més estreta que la revelada pels aixecaments i es-
tudis contemporanis, al no contemplar el desenvolupament complet de la summa 
cavea. El que van veure el propi Laborde o els col·laboradors, Ligier i Moulinier, 
no devia ser gaire diferent del que ens mostren les primeres fotografies del con-
junt a inicis del segle XX: el nivell d’ús de la zona estava molt per sobre de la cota 
de l’arena, de manera que la secció del podi quedava completament colmatada. 
Aquesta situació va perdurar fins les excavacions en extensió dirigides per Samuel 
Ventura entre 1948 i 1957. 

                                                      
12 La graderia tallada a la roca. Encara avui, ja completament excavada, es fa difícil distingir clarament les 
filades dels seients. 
13 Nosaltres hem considerat un peu de 0.296 metres enlloc dels 0.325 metres de la restitució d’aquesta mateixa 
planta per part de Sánchez del Real (1991). 
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imatge 7/ Planta de l’Amfiteatre segons Laborde. 

- Josep M. Pujol fa una proposta d’urbanització pel Parc del Miracle el 1920 (veure 
imatge 88). Marca una plaça oval sobre el perímetre del penal. Pensem que no es-
tà intentant restituir el traçat de l’Amfiteatre, tan sols formalitza una reminiscència 
de l’edifici d’espectacles. L’eix llarg l’alinea amb les escales que pugen fins a la 
cruïlla de la Rambla Vella, en direcció nord-oest/sud-est, quasi en perpendicular a 
la seva orientació real. 

- Antoni Nogués Ferré (1934) publica al Butlletí Arqueològic de la Reial Societat Ar-
queològica Tarraconense una planta on intenta restituir els contorns de l’arena, 
dels canvis de secció de les graderies i de la façana exterior. A la imatge 91 hem 
superposat la planta de Nogués amb l’aixecament del TED’A (1990) que comen-
tarem més avall. Les mides que ens aporta són força acurades pel que fa als eixos 
de l’arena: 64.5 x 40 m. Tenim un indici d’un cert rigor en l’aixecament si ens fi-
xem en la trobada entre el podi i el tester del braç nord del transsepte de l’església: 
coincideix amb molta exactitud amb la realitat material que podem contemplar 
sobre el terreny. Al contorn exterior marca unes dimensions principals força més 
grans que les reals, 116.5 x 93 m, possiblement degut a que planteja un visorium 
superior més enllà de les restes exteriors que podia constatar. Un dels detalls inte-
ressants de la planta d’en Nogués és un vomitori obert al balteus que delimita el 
praecinto entre la media cavea i la summa cavea. Podríem pensar que es tracta d’una 
confusió i el que ens mostra és la posició de la garita de vigilància del penal que 
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apareix a les primeres fotografies del segle XX (veure, entre d’altres, la imatge 
82), però aquesta mateixa obertura, l’únic accés a les graderies a una cota tan alta 
del que tenim notícies, s’intueix també en una posició similar al croquis des de 
l’interior del recinte de Wyngaerde (veure imatge 64). A l’estat actual de les escas-
ses restes de la summa cavea de la graderia meridional no es distingeix aquesta ober-
tura, però és una zona que ha patit moltes alteracions, entre d’altres l’enderroc de 
la mencionada garita de vigilància. Per restituir les mides hem escalat la planta se-
gons l’escala gràfica que aporta i hem intentat reconstruir l’òval amb 4 centres de 
curvatura que s’intueix que dibuixa. Curiosament, ens encaixa amb unes línies ge-
neratrius que formen un angle d’uns 69º respecte l’eix longitudinal, igual que a la 
planta de Laborde, una font en la que Nogués es podria haver basat. Un altre fet 
que es pot constatar si intentem reconstruir el traçat de Nogués és que l’eix longi-
tudinal no està alineat amb l’església. A partir de les excavacions de Samuel Ventu-
ra és evident que tan l’església com la basílica respecten amb molta fidelitat 
l’alineació dels fossats, i, en conseqüència, segueixen l’orientació dels eixos princi-
pals de l’Amfiteatre, però el plànol de Nogués és molt anterior i ni l’arena ni els 
fossats eren visibles. 

- Salvador Ripoll elabora el 1937 un plànol de les excavacions executades a la zona 
de l’Amfiteatre (veure imatge 94). Mentre que al plànol de Nogués de 1934 hem 
hagut de reconstruir les línies generatrius de l’òval, aquí son perfectament evi-
dents. Estan disposades a 58º de l’eix longitudinal, formant dos triangles quasi 
equilàters. Els arcs de radi menor, els que defineixen la curvatura dels extrems de 
l’arena, tenen un radi lleugerament superior a una quarta part de l’eix longitudinal. 
L’arena té unes dimensions de 60 x 40 m, coincidint amb Nogués pel que fa a 
l’amplada però proposant un eix llarg menor. L’òval que dibuixa Ripoll és similar 
al que estudiem a l’apartat dedicat als possibles traçats teòrics dels amfiteatres amb 
el nom d’òval òptim de Serlio (veure apartat 5.1.3), el qual té unes proporcions entre 
els eixos de (a=1.577b), mentre que el proposat per Ripoll és lleugerament menys 
estilitzat (a=1.5b). El perímetre exterior té uns eixos de 103 x 83 m; Ripoll consi-
dera que el seu límit queda definit per les restes d’un mur present al quadrant 
nord-oest. L’eix longitudinal del recinte no està alineat amb l’església, amb una 
desviació similar a la del plànol de Nogués. 

- El 1942 Antoni Nogués elabora un nou plànol de l’Amfiteatre (veure imatge 95). 
En aquest cas sí que marca els triangles que defineixen les línies generatrius de 
l’òval que usa per definir l’arena, les quals formen un angle de 64º respecte a l’eix 
longitudinal (inferior al seu plànol de 1934 i superior al plànol de Ripoll). No 
s’ocupa del perímetre exterior de la façana, es limita a traçar el contorn de l’arena, 
amb uns eixos de 69 x 40 m si atenem a l’escala gràfica del plànol. A la graderia 
meridional no marca el vomitori que apareixia al seu plànol de 1934 al balteus entre 
la media i la summa cavea. 
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- Jean Claude Golvin (1988) aporta una planta reconstructiva de l’Amfiteatre. Ja 
hem esmentat que no quadren les mides que dóna a les taules i les que té el dibuix 
quan l’escalem. Planteja tota la banda meridional amb una estructura de voltes i 
que la secció tallada a la roca de la banda septentrional arribaria fins a la summa ca-
vea. La planta es correspondria amb una solució de façana dual, amb la meitat me-
ridional resolta mitjançant arcades i la septentrional formada per massissos o amb 
el coronament entregat directament a la cota del terreny. Planteja diferents acces-
sos però no resol la pujada als nivells superiors de les graderies a la banda de mar. 
La planta presenta algunes inexactituds evidents: podem apreciar com el nord està 
girat uns 90º en sentit horari respecte a la seva orientació correcta, i fa coincidir 
l’eix del fossat transversal amb l’eix curt del recinte. La forma de les carceres obertes 
a les galeries de les portes est i oest no es correspon amb la realitat: les dibuixa 
trapezoïdals quan de fet són rectangulars. En qualsevol cas, no ens dóna cap pista 
sobre la geometria del traçat: no marca ni centres de curvatura ni línies genera-
trius. 

 

 

 

imatge 8/ Planta reconstructiva de l’amfiteatre de Tarragona, planxa XVIII a Golvin (1988). 

 

  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA GEOMETRIA DE L'AMFITEATRE DE TARRAGONA 
Jose Maria Toldrà Domingo 
Dipòsit Legal: T 346-2014 
 



L a   g e o m e t r i a   d e   l’ a m f i t e a t r e   d e   T a r r a g o n a 
 

25 
 

- Alejandro Ferrant acostuma a descriure la planta de l’Amfiteatre com el·líptica, 
fins i tot dos cops a la mateixa frase: al projecte de les Obras de conservación de 1972 
(AAFV, unitat documental 955) diu que «es de planta elíptica con dos cuerpos 
rectangulares salientes en los extremos de los ejes menor y mayor de la elipse en 
los que se hallaban las entradas al recinto». No obstant, en l’abundant documenta-
ció de les intervencions que va dirigir hem trobat molts aixecaments parcials, al-
guns molt detallats i útils, però creiem que les plantes generals que usa es basen en 
un aixecament topogràfic de 1959 que podem relacionar amb la col·laboració de 
Salvador Ripoll en les excavacions dirigides entre 1948 i 1952 per Samuel Ventura. 
El topogràfic de 1959 és molt més detallat i precís que qualsevol dels aixecaments 
anteriors, però es limita a reproduir la forma dels edificis del conjunt a partir d’una 
sèrie de talls radials, situats arbitràriament a partir d’un punt de convergència a la 
banda sud de l’església romànica. 

En qualsevol cas, ni Laborde, ni Nogués, ni Ripoll, ni Golvin, ni Ferrant van fer una estudi 
en detall de la geometria de l’Amfiteatre, com a màxim trobem uns tantejos amb voluntat 
més divulgativa que no pas analítica: dibuixar els triangles que formen les línies generatrius 
d’un òval ajuda a entendre la forma ‘aproximadament el·líptica’ de l’edifici. També en un 
llibre de referència com és Roman Imperial Architecture de Ward-Perkins (1981) es diu que la 
planta del Coliseu respon a una el·lipse, encara que a la figura que acompanya al text se’ns 
mostra una planta on es marca un òval amb 4 centres. En aquest sentit hem d’entendre el 
comentari de Xavier Dupré (1992) sobre el traçat de l’Amfiteatre de Tarragona. No propo-
sa una solució, ens diu que la planta és «oval o el·líptica» i ens remet a Wilson Jones (1993). 

Volem fer notar també que a l’aixecament més complet i exacte de que disposàvem abans 
d’iniciar el present estudi, el del TED’A (1990), es reprodueix amb molt detall la disposició 
de les restes, quasi pedra per pedra, però sense una reflexió sobre quin és el traçat amb que 
es va replantejar l’Amfiteatre. De fet, creiem que aquest aixecament es pot interpretar com 
una actualització del topogràfic de 1959 que relacionem amb Samuel Ventura. 

En certa manera, tot i els nombrosos estudis i aixecaments de que ha sigut objecte, podem 
dir que fins ara ningú s’ha ocupat de la geometria de l’Amfiteatre. El present treball obeeix 
a una línia de recerca que s’inicia a finals del segle XX, com es pot comprovar amb les dates 
de les publicacions dels autors de referència que hem enumerat al capítol d’introducció14. 

  

                                                      
14 Amb alguna excepció notable. Esmentarem reiteradament l’estudi de l’amfiteatre de Salònica d’Ejnar 
Dyggve (1933). 
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3. HIPÒTESIS INICIALS 

L’objectiu del present treball és identificar la geometria que va servir per replantejar el tra-
çat de l’amfiteatre de Tarragona. S’enumeren a continuació les 4 hipòtesis de treball que es 
van considerar inicialment. Aquestes hipòtesis, així com la revisió de la literatura (veure 
apartat 5), es van articular en base al millor aixecament a la nostra disposició al comença-
ment de la recerca, el del TED’A (1990). Posteriorment vam fer un aixecament topogràfic i 
vam participar en l’elaboració de dos escanejos làser (veure apartat 7) que han servit pel 
nucli central de la investigació. 

a. PRIMERA HIPÒTESI: UN ÒVAL DE QUATRE CENTRES 

Tan el contorn exterior de l’edifici com el contorn de l’arena tenen a l’amfiteatre de Tarra-
gona un traçat que s’aproxima força al d’una el·lipse. Podem trobar referències a un traçat 
el·líptic de l’arena de l’amfiteatre de Tarragona a Ruiz de Arbulo (2006, p. 34). No obstant, 
segons assenyala Rabun Taylor (2003, p. 46), molts amfiteatres tenen una planta que sembla 
una el·lipse però s’acostuma a considerar que en cap dels importants ho és realment. Se-
gons aquesta interpretació estarien replantejats mitjançant arcs de circumferència tangents. 
En alguns casos es proposa un òval amb dos radis de curvatura, com fa Golvin (1988) per 
Thysdrus (El-Djem) o Docci i Migliari (2001) pel Coliseu de Roma. A la imatge 9 s’intenta 
aproximar el traçat del recinte mitjançant un òval d’aquest tipus, amb dos radis de curvatu-
ra, (R.1) i (R.2), el primer per la banda de la graderia tallada a la roca i la graderia meridio-
nal, el segon pels extrems de les portes principals est i oest. 

 
imatge 9/ Restitució del traçat de replanteig de l’Amfiteatre mitjançant un òval amb dos radis de curvatura. 
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b. SEGONA HIPÒTESI: UN ÒVAL DE VUIT O MÉS CENTRES 

Diversos autors han proposat el traçat d’amfiteatres mitjançant òvals amb vuit centres, com 
Mochegiani Carpano (1977) i Wilson-Jones (1993) pel Coliseu de Roma. A la planta de la 
imatge 10 s’intenta restituir el perímetre original del recinte formalitzant la seva curvatura 
amb tres radis. El major per les bandes nord i sud (graderia de mar i graderia tallada a la 
roca, R.1) i el radi menor pels trams adjacents a les portes est i oest (R.2), amb un tercer 
radi (R.3) que enllaçaria els anteriors formant una transició suau gràcies a una construcció 
de línies auxiliars que assegurarien la tangència dels diferents arcs. 

 
imatge 10/ Restitució del traçat de replanteig de l’Amfiteatre mitjançant un òval amb tres radis de curvatura. 

Un cop hem dibuixat un òval, construir figures paral·leles és trivial (almenys sobre el pa-
per), tan sols cal usar els mateixos centres i traçar arcs amb menor o major radi. Sembla un 
sistema adequat per replantejar un gran edifici d’espectacles. En canvi, usar el·lipses implica 
alguns problemes evidents. Una el·lipse es pot dibuixar a partir de només dos punts de 
referència, els seus focus15, però la seva paral·lela és una corba més complexa que no per-
met aquest tipus de traçat, segons Rosin i Trucco (2002) una polinòmica de vuitè ordre. 

  

                                                      
15 Com anècdota, recordar que a la pel·lícula Àgora del director Alejandro Amenábar veiem a la protagonista, 
Hypatia, dibuixar una el·lipse sobre un banc de sorra on estan clavades dues estaques en les que subjecta una 
corda. 
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c. TERCERA HIPÒTESI: UNA EL·LIPSE 

No obstant, creiem que en el cas de Tarragona no es pot descartar completament que ens 
trobem davant d’un gran amfiteatre replantejat a partir d’una el·lipse. Hi ha un argument de 
caràcter pràctic molt evident si ens fixem en la posició del centre de curvatura que hauria 
de servir per replantejar el tram central de la graderia sud mitjançant un òval: queda dins del 
massís de la roca on està tallat el tram homònim de la graderia nord (examinar punt c.1 de 
la imatge 10). No seria possible situar en el pla de referència que probablement va servir 
per replantejar l’edifici (el nivell de l’arena) una fita per traçar el tram central de la graderia 
de mar mitjançant un arc de circumferència. 

Per replantejar el perímetre de l’arena mitjançant una el·lipse tan sols caldria situar fites als 
dos punts focals, es subjectarien els extrems d’una corda en aquestes fites i es desenvolupa-
ria l’el·lipse seguint la forma que descriu la corda al tensar-la formant un triangle. Aquest és 
l’anomenat mètode del jardiner. A partir de les restes de l’Amfiteatre podem fer la operació 
inversa, buscar els focus de replanteig de l’el·lipse a partir dels eixos de la mateixa. Es pos-
sible resoldre el problema de forma aritmètica o gràfica. 

De forma aritmètica, l’equació per trobar la distància entre els dos focus (f) d’una el·lipse 
de la qual coneixem els eixos (a) i (b) es dedueix de la pròpia definició d’el·lipse: els lloc 
geomètric dels punts del pla tals que la suma de la distància a dos punts fixos (el focus f.1 i 
f.2) és constant. Aquesta distància constant és la corda amb la que tracem l’el·lipse, i és 
igual a la longitud de l’eix major (a). Si situem el punt (O) a la intersecció entre l’eix major 
(a) i l’eix menor (b), el punt (b.1) forma un triangle isòsceles amb els dos focus, on el costat 
major és la distància entre els focus que estem buscant i els costats menors són la meitat de 
la corda o eix major (a/2). Si agafem la meitat d’aquest triangle isòsceles tenim un triangle 
rectangle format pels costats [(O),(f.1)], (b/2) i (a/2), on el tercer costat és la hipotenusa. 
Llavors, per trobar la magnitud del segment [(O),(f.1)] tan sols cal aplicar el teorema de 
Pitàgores: 

2
O , f. 1

2
 

O , f. 1
2

 

Pel cas que ens ocupa, si considerem un eix major de l’arena de 61.5 m i un eix menor de 
38.5 m, tenim una distància entre els focus [(f.1),(f.2)] de 47.96 m. Es pot arribar a la matei-
xa mesura gràficament amb una operació trivial: traslladem amb un compàs la meitat de 
l’eix major (a/2) situant el centre a (b.1) i traçant un arc que intersecti amb l’eix major (a). 
Els dos punts d’intersecció de l’arc amb l’eix major (a) són els focus (f.1) i (f.2). 
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imatge 11/ Replanteig de l’amfiteatre de Tarragona mitjançant una el·lipse. 
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d. QUARTA HIPÒTESI: UN TRAÇAT MIXT OVAL/EL·LÍPTIC 

Un òval amb tres radis de curvatura per la meitat septentrional del recinte i una el·lipse per 
la meridional. El principal problema que hem assenyalat per l’ús d’un òval és la dificultat de 
situar centres de curvatura sobre la graderia tallada a la roca. Això és cert si hem de replan-
tejar mitjançant un òval la banda de mar, però no per replantejar la pròpia graderia tallada a 
la roca. A la imatge 12 es situa el punt de replanteig (c.1) a la cota de circulació del pulpitum, 
des d’on es podria traçar l’arc amb un radi de curvatura major de la banda septentrional. 

 
imatge 12/ Replanteig de l’amfiteatre de Tarragona mitjançant un òval a la meitat septentrional i una el·lipse a la meridional. 
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4. METODOLOGIA 

Podríem llegir les interpretacions que tradicionalment s’han fet de la geometria dels amfite-
atres com un intent d’escriure un capítol sobre aquesta tipologia que Vitrubi ens va regate-
jar als seus Deu Llibres d’Arquitectura. Consisteixen en fer diagrames geomètrics acompanyats 
d’operacions aritmètiques simples per trobar formes que aproximin els aixecaments dispo-
nibles. L’exemple més clar d’aquesta metodologia el trobem a Golvin (1988), on proposa 
diversos traçats realitzats amb regla i compàs, sense cap operació aritmètica més enllà de fer 
servir números naturals per contar mòduls que relaciona amb la mètrica dels peus romans, 
és a dir, intentar trobar una bona solució a partir d’unes eines i unes formes geomètriques 
que, ens consta, estaven a disposició dels dissenyadors romans. Trobem un enfoc similar a 
Designing Amphitheatres de Wilson Jones (1993), un text citat en la pràctica totalitat de litera-
tura posterior dedicada a la geometria dels amfiteatres. Wilson Jones amplia i matisa les 
conclusions del Golvin, però en termes generals podríem dir que per aquests dos autors els 
grans amfiteatres romans es van replantejar mitjançant òvals, i els traçats més representatius 
són els d’òvals de quatre generats mitjançant triangles pitagòrics o triangles equilàters. La 
metodologia usada per Wilson Jones es basa essencialment en comprovar l’encaix entre les 
proporcions reals de l’edifici i les previstes pels esquemes teòrics escalats en mòduls amb 
mètrica romana. Reconeix que una altra comprovació òbvia seria superposar els esquemes 
sobre una planta prou acurada, però no ho fa degut a que considera que tan sols estaria 
contrastant l’encaix respecte a una interpretació d’un altre autor16. Para atenció a les discre-
pàncies entre la realitat material i els traçat teòrics que descriu; les explica considerant que 
l’encaix bàsic després s’adaptava per aconseguir, per exemple, que els mòduls de la façana 
corresponguessin amb un nombre enter de peus romans, o per resoldre les trobades dels 
extrems de l’arena amb les portes principals. Proposa també la introducció de centres de 
curvatura addicionals als òvals de quatre centres, una operació que, almenys sobre el paper, 
permet traçar òvals quasi indistingibles d’una el·lipse. Aquest enfoc està encara vigent, és el 
que usa en un treball recent Ghiretti (2008) per identificar la geometria de l’amfiteatre de 
Durazzo: busca una variant del traçat dels triangles pitagòrics que respon a les proporcions 
de l’arena i, donat que l’òval que troba no acaba d’ajustar-se a les dades topogràfiques, pro-
posa la introducció de 4 centres addicionals per aproximar millor la realitat material. Ano-
menem aquest sistema de treball aproximació tradicional o bé reproducció del disseny amb les eines 
disponibles a l’època. 

En altres treballs recents trobem una aproximació completament diferent. Consisteix en fer 
una anàlisi matemàtica de la geometria de les restes d’un amfiteatre per veure si encaixa 
amb un model geomètric, o decidir amb quin model geomètric encaixa millor: un òval o 
una el·lipse. Un exemple clar d’aquesta metodologia és l’estudi de Ziebart et al. (2007) dels 
amfiteatres de Guildhall (Londres) i Sarmizegetusa (Romania), on apliquen un algoritme 
per trobar l’el·lipse que millor encaixa amb una sèrie de punts topogràfics mesurats sobre 
les restes dels podis. També és possible implementar un algoritme per trobar l’òval més 
adequat, el nucli fonamental de l’estudi de diversos amfiteatres per part de Camillo Trevi-
san (2000) és un software que permet el millor encaix d’un òval de 4 centres, un l’òval de 8 
centres o una l’el·lipse en un determinat contorn d’un amfiteatre (arena, façana o anella 

                                                      
16 Reproduïm la nota 31 de a Wilson Jones (1993): «Another obvious test is to overlay an ideal scheme on the most 
accurate available plan, and judge how closely it ‘fits’. However, all this will do is show how closely the proposed scheme matches 
the plan as published. Because of the nature of the exercise, the original draughtsman would have had to make an assumption 
about the positions of the focal points in order to draw out the plan with compasses, and it is not necessarily the case that their 
position was accurately worked out on site». Recordem que a Designing Amphitheatres es basa sobretot en les làmines 
de Golvin (1988), tan sols disposa de mesures pròpies per algunes dimensions principals de determinats amfi-
teatres. 
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estructural interior) definit per una sèrie de punts topogràfics. Anomenem aquest sistema 
de treball aproximació moderna o bé anàlisi amb eines modernes. 

També hi ha intents de combinar les dues metodologies. Duvernoy i Rosin (2004) propo-
sen al seu estudi de la geometria de l’amfiteatre de Pompeia combinar el que descriuen 
també com aproximació tradicional, manipular unes eines que estaven a disposició dels disse-
nyadors de l’edifici, i una aproximació moderna basada en l’ús d’ordinadors i software específic 
dissenyat a partir d’eines matemàtiques que amb tota probabilitat no coneixien els construc-
tors de l’edifici analitzat. 

Creiem que l’enfoc de Duvernoy i Rosin és l’adequat, no obstant volem posar de manifest 
que aprofundeixen molt en l’aproximació moderna i tracten de l’aproximació tradicional d’una 
forma força particular. Contrasten les dades sobre el terreny amb una el·lipse i amb dos 
òvals. Evidentment els romans coneixien la regla i el compàs i sabien traçar òvals, però 
Duvernoy i Rosin trien dos òvals molt peculiars per fer la comparació. El primer 
l’anomenen òval de Serlio, però en realitat estan emprant els càlculs que descriurem a l’apartat 
dedicat a l’òval òptim de Serlio per trobar quin òval generat a partir de dos triangles equilàters 
encaixa millor amb les dades. El segon l’anomenen òval òptim, on calculen l’òval de quatre 
centres que millor encaixa amb les dades a partir de la equació que relaciona els seus parà-
metres principals (veure l’apartat dedicat a l’òval òptim en la historiografia de la recerca). En 
definitiva, per traçar aquests dos òvals calen uns càlculs aritmètics força complexos que no 
ens consta que estiguessin a disposició dels dissenyadors romans i, fins i tot, si haguessin 
conegut les formulacions matemàtiques necessàries, impliquen la posada en obra de mides 
difícilment replantejables que no casen de cap manera amb les típiques modulacions de la 
d’arquitectura romana. En definitiva, l’aproximació tradicional de Duvernoy i Rosin és massa 
moderna, usa instruments matemàtics allunyats de les construccions gràfiques en què es 
basa l’arquitectura romana. 

Queda també una tercera aproximació a l’estudi de la geometria dels amfiteatres, 
l’anomenem anàlisi constructiva. Alguns treballs paren molta atenció a la convergència dels 
murs radials que sostenen les graderies, en base a la hipòtesi de que els punts de referència 
usats en la seva construcció han de ser els mateixos que havien servit per replantejar la ge-
ometria de les curvatures del recinte. És l’enfoc usat per Docci i Migliari (2001) per intentar 
identificar els centres de l’òval amb que, segons ells, s’hauria traçat el Coliseu de Roma. 
També cal valorar la viabilitat de traçar sobre el terreny una determinada figura amb els 
instruments disponibles a l’època. Ejnar Dyggve (1933), tot i proposar un òval força sofis-
ticat per l’amfiteatre de Salònica, considera inviable dibuixar un arc continu amb una corda 
de més de 50 metres. D’altra banda, per construir un edifici és necessari fer amidaments de 
les seves superfícies i perímetres; cal doncs, comprovar la viabilitat de mesurar aquests pa-
ràmetres en les diferents figures que es proposen pel replanteig dels amfiteatres. Abans 
hem ‘encasellat’ a Camillo Trevisan (2000) entre els autors de l’aproximació moderna, però se li 
han de reconèixer aportacions interessants sobre com podien fer aquests càlculs els cons-
tructors romans. 

  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA GEOMETRIA DE L'AMFITEATRE DE TARRAGONA 
Jose Maria Toldrà Domingo 
Dipòsit Legal: T 346-2014 
 



L a   g e o m e t r i a   d e   l’ a m f i t e a t r e   d e   T a r r a g o n a 
 

35 
 

Hem intentat atendre a les tres aproximacions enumerades, a partir d’un bon coneixement 
de les estructures que integren el conjunt monumental de l’amfiteatre de Tarragona, esta-
blint una metodologia que es correspon amb els diferents capítols en què s’estructura la 
investigació: 

- HISTORIOGRAFIA DE LA RECERCA 

La literatura científica dedicada a la geometria de l’amfiteatre de Tarragona és escassa, quasi 
inexistent, però tenim abundants estudis dedicats a la geometria de la tipologia que ens 
ocupa. No ens hem dedicat a fer un llistat d’edificis representatius, hem considerat més 
adequat organitzar els apartats en funció de les tres geometries proposades pels amfiteatres: 
òvals de 4 centres, òvals de 8 o més centres i el·lipse, posant exemples dels edificis que els 
diferents autors han atribuït a cadascuna d’elles. 

- IDENTIFICACIÓ DE LES ESTRUCTURES  

El conjunt monumental de l’amfiteatre de Tarragona té una història força complexa, i 
l’estat actual de les seves restes materials n’és el resultat. Per poder entendre’l hem fet una 
breu ressenya de les diferents fases d’ús, una descripció de les estructures que l’integren i un 
repàs a la documentació gràfica existent a partir del segle XVI. 

- AIXECAMENT DE LES RESTES IN SITU 

Insistirem en l’idea de que per estudiar la geometria d’un edifici cal disposar d’aixecaments 
adequats. Fins ara la documentació gràfica més completa del monument eren les làmines 
del Taller Escola d’Arqueologia (TED'A, 1990). Hem realitzat tres aixecament addicionals, 
un topogràfic i dos escanejos làser. 

- COMPROVACIÓ GRÀFICA DELS TRAÇATS PROPOSATS 

Correspon amb la línia d’investigació que anomenem aproximació tradicional. Hem seleccio-
nat alguns dels traçat revisats a l’estudi de paral·lels i els hem aplicat al cas de Tarragona. 
Els aixecaments de referència en aquest apartat han estat els escanejos làser. 

- COMPROVACIÓ ESTADÍSTICA DELS TRAÇATS PROPOSATS 

Correspon amb la línia d’investigació que anomenem aproximació moderna. Hem fet una anà-
lisi estadística de les desviacions dels traçats considerats a la comprovació gràfica respecte a 
les estructures originals de l’Amfiteatre. L’aixecament de referència en aquest apartat ha 
estat el topogràfic que hem realitzat. 

- ANÀLISI CONSTRUCTIVA 

Hem estudiat la convergència dels elements radials, les longituds de corda i el nombre 
d’operacions necessàries per la posada en obra dels traçats proposats, la simetria de les es-
tructures, la posició dels punts de replanteig i els instruments matemàtics necessaris per 
aproximar els perímetres i les àrees de les diferents figures. No hem analitzat la praxis to-
pogràfica i constructiva romana, creiem que és una línia de recerca futura, o fins i tot 
d’experimentació: assajar el traçat a escala real d’algun dels traçats proposats. 
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5. HISTORIOGRAFIA DE LA RECERCA 

Hem estructurat l’estudi de paral·lels en base a les diferents solucions plantejades pels estu-
diosos per resoldre la geometria dels amfiteatres. Així, en cada apartat es descriu un tipus 
de construcció geomètrica, esmentant els amfiteatres que els diferents autors citats han 
considerat que poden correspondre a aquesta construcció, de manera que un mateix edifici 
pot aparèixer en diferents apartats, com passa amb el Coliseu de Roma. S’ha adoptat aques-
ta classificació donat que s’entén que l’objectiu no és aquí fer un llistat més o menys extens 
d’amfiteatres i discernir com es va resoldre el replanteig de cadascun d’ells, el que es pretén 
és enumerar les diferents solucions possibles pel traçat d’aquesta tipologia d’edifici, contras-
tant la seva viabilitat amb les característiques arquitectòniques de l’amfiteatre de Tarragona. 
És per això que a la majoria de figures que acompanyen el text les construccions geomètri-
ques es superposen a la planta de l’amfiteatre de Tarragona. 

Els autors de referència en aquest capítol són Golvin i Wilson Jones. Els dos aporten inter-
pretacions força coincidents pels amfiteatres millor coneguts i estudiats, amb un discurs 
més teòric en el cas de Golvin, mentre que Wilson Jones para més atenció als ajustos fets 
en els esquemes inicials per tal d’encaixar el traçat general amb les particularitats de cada 
edifici, entre d’altres la modulació de la façana. Aquests autors representen l’aproximació 
que hem anomenat més amunt reproducció del disseny amb les eines disponibles a l’època. No obs-
tant, també es faran referències a propostes d’autors que podem classificar dins les línies 
d’investigació que hem anomenat anàlisi amb eines modernes i anàlisi constructiu. 

Hi ha un ampli consens entre els estudiosos en considerar l’arena com el punt de partida en 
el replanteig dels amfiteatres, el que Golvin anomena traçat centrífug. Com diu Pierre Gros 
(2002, p. 321), «des dels segle I. a.C. l’amfiteatre posseeix les seves característiques essenci-
als: una forma general propera a una el·lipse imposada per aquella de la seva arena». En el 
cas de Tarragona, així com en altres exemples on l’estructura de part de les graderies es va 
solucionar gràcies a la topografia de l’emplaçament, la necessitat d’un traçat centrífug és 
evident: era impossible disposar d’un pla de replanteig que abastés tot el perímetre de 
l’edifici. L’amfiteatre de Salònica té una disposició sobre el terreny similar a la de Tarrago-
na, amb la meitat nord aprofitant el pendent natural del terreny; Ejnar Dyggve va identifi-
car unes incisions sobre les lloses de pedra que formen la base d’un corredor de servei al 
perímetre de l’arena (similar al que trobem a Tarragona)17. Interpreta aquestes marques com 
el punt de partida del replanteig de l’edifici: 

«Entre les nombroses marques incises al paviment del corredor circular A [el corredor peri-
metral situat darrera el podi] hem distingit un grup especial, que consisteixen en estries de 
0.12 metres de llargària i aproximadament 0.01 metres d’amplada, parcialment a una distància 
uniforme de 1.30 m de centre a centre. [...] Totes les estries segueixen el contorn de l’arena, i 
un aixecament addicional mostra que es troben exactament dins la projecció vertical dels 
daus del podi. D’això en resulta que no es tracta d’una inscripció de la vora anterior del perfil 
de base del mur del podi sinó d’una notació teòrica de la línea de demarcació entre l’arena i el 
podi, altrament dit per nosaltres òval interior, fonament geomètric formal de l’edifici.» 
(Dyggve, 1933, p. 126) 

  

                                                      
17 Veure l’apartat 5.2.4, dedicat al traçat que proposa Dyggve per l’amfiteatre de Salònica. 
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Segons Dyggve, el replanteig de l’amfiteatre de Salònica va començar amb la creació d’un 
pla per organitzar els treballs sobre el qual es devia fer un primer tanteig de traçat per dis-
posar les lloses que esmenta, les quals estan unides entre elles per encaixos de ferro i tenen 
contorns irregulars, tan a la banda interior com a l’exterior, indicant que es van col·locar 
abans que comencés la demarcació pròpiament dita de l’edifici. El paviment de lloses seria 
el pla de replanteig on «el tècnic director va obtenir un excel·lent patró inicial», la geometria 
de l’arena, a la qual podia tornar per fer comprovacions, i on «va registrar diverses mesures 
dels murs circulars concèntrics»18. Altres marques d’obra posteriors tallen les incisions del 
replanteig geomètric inicial, demostrant que corresponen a les primeres fases dels treballs. 

Dyggve identifica també fragments d’un paviment de lloses similar al perímetre exterior, 
amb contorns irregulars, encaixos de ferro entre les peces19 i traces (menys evidents) 
d’incisions de replanteig. Interpreta l’anella interior (arena) com el punt de partida del re-
planteig i l’anella exterior (façana) com el punt final. 

En definitiva, considerarem en principi l’arena com l’origen del replanteig dels amfiteatres. 
Algunes de les construccions geomètriques analitzades produeixen unes proporcions carac-
terístiques entre els seus eixos principals (a/b); anotem aquest valor numèric a les figures 
corresponents. En altres construccions això no és així, es poden encaixar després de fixar 
una determinada proporció (a/b). 

  

                                                      
18 A les imatges que acompanyen les descripcions de Dyggve no hem pogut distingir cap inscripció de les 
mesures al costat de les incisions de replanteig. 
19 En altres paviments de l’amfiteatre de Salònica que no pertanyen a les anelles de replanteig aquests ancorat-
ges de ferro no apareixen. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA GEOMETRIA DE L'AMFITEATRE DE TARRAGONA 
Jose Maria Toldrà Domingo 
Dipòsit Legal: T 346-2014 
 



L a   g e o m e t r i a   d e   l’ a m f i t e a t r e   d e   T a r r a g o n a 
 

39 
 

5.1. ÒVALS DE QUATRE CENTRES 

Si hem d’anomenar un llibre de referència sobre els amfiteatres la resposta més obvia és 
L'amphithéâtre romain. Essai sur la Théorisation de sa forme et de ses fonctions de Jean Claude Gol-
vin (1988). Hi trobem diverses làmines dedicades a la geometria dels grans amfiteatres; en 
tots els casos es proposa un traçat basat en òvals de 4 centres. En una publicació més re-
cents Mario Docci i Ricardo Migliari (2001) atribueixen la geometria del Coliseu de Roma a 
un òval de 4 centres. Altres autors han considerat que el traçat dels grans amfiteatres pot 
correspondre a òvals més complexos, però acostumen a deixar la porta oberta a un projecte 
inicial basat en òvals de 4 centres (Wilson Jones, 1993; Trevisan, 2000), entre altres motius 
degut a que mitjançant operacions algebraiques relativament senzilles es pot aproximar 
molt bé el seu perímetre i la seva àrea, de manera que es poden realitzar ajustos en les di-
mensions generals de l’edifici per encaixar, per exemple, el contorn exterior de la façana 
amb una modulació determinada. Un òval de 4 centres es pot considerar com una evolució 
lògica de la geometria present a la resta de l’arquitectura romana, basada en figures simples i 
la manipulació del compàs: a partir de dos triangles tenim les generatrius que permeten 
enllaçar 4 arcs de circumferència. Podem obtenir d’aquesta manera un bon succedani de la 
figura que semblen voler reproduir els amfiteatres: l’el·lipse, especialment si la proporció 
entre els dos eixos principals no és molt acusada, doncs si volem reproduir una el·lipse 
molt estilitzada mitjançant un òval de 4 centres el canvi brusc de curvatura entre els arcs 
majors i menors es fa força evident. 

5.1.1. ÒVAL DE QUATRE CENTRES A PARTIR DE TRIANGLES PITAGÒRICS 

El traçat es basa en quatre triangles amb costats de proporcions 3/4/5, anomenats triangles 
pitagòrics ja que compleixen el teorema del triangle rectangle amb uns costats construïts 
amb els nombres enters més petits possibles, un recurs gràfic usat des de l’antiguitat fins als 
nostres dies per traçar dues línies perpendiculars, en aquest cas els dos eixos principals de 
l’edifici. El traçat començaria situant des de l’origen (O) 4 mòduls sobre l’eix menor (b) i 3 
sobre l’eix major (a), de manera que la diagonal resultant tindria 5 mòduls. Sobre els ex-
trems d’aquesta diagonal es situarien dos centres de curvatura de l’òval, (c.1) pel radi major 
i (c.2) pel menor. Reproduint aquesta construcció als altres tres quadrants es troben els 
altres dos centres (c.1’) i (c.2’). Unint els quatre centres es formen quatre triangles pitagò-
rics, i prolongant les seves hipotenuses tenim les línies generatius que defineixen els punts 
de tangència dels arcs de l’òval. El punts (b.1) i (b.2) defineixen l’amplada de l’arena i es 
situen a tres mòduls de l’origen (O); els punts (a.1) i (a.2) defineixen la seva llargada i es 
situen a 5 mòduls de l’origen (O). L’arena té una proporció de 10x6 mòduls, és a dir, 
a=(5/3)b≈1.666b. Els radis majors, [(c.1),(b.2)] i [(c.1’),(b.1)], tenen 7 mòduls; els radis 
menors, [(c.2),(a.1)] i [(c.2’),(a.2)], dos mòduls. 
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imatge 13/ Traçat d’un òval amb dos radis de curvatura a partir de triangles pitagòrics. 

Golvin presenta aquest traçat com l’exemple paradigmàtic del que anomena mètodes derivats 
per aproximar una el·lipse mitjançant una corba policèntrica amb cercles d’equivalència. Per 
trobar els focus de l’el·lipse amb eixos (a) i (b) cal traslladar amb un compàs la meitat de 
l’eix major (a/2), 5 mòduls, des d’un extrem de l’eix menor, de manera que els focus de 
l’el·lipse estan exactament a 4 mòduls de l’origen (O) al formar-se un altre triangle pitagòric 
entre (f.1), (O) i (b.2). Si comparem el traçat de l’òval i la seva el·lipse equivalent (línia de 
traços a la imatge 13) veiem que les dues figures coincideixen força a la zona dels radis 
menors de l’òval, mentre que a les zones dels radis majors l’el·lipse presenta una curvatura 
menor i s’expandeix cap enfora. 

Golvin proposa aquesta construcció de l’òval per l’amfiteatre de Thysdrus (El-Djem), edifi-
ci del qual disposava de tres aixecaments independents, dos per triangulació topogràfica i 
un a partir de les perpendiculars de l’eix major de l’arena. A la portada de les primeres edi-
cions de L’Amphithéâtre Romain veiem la planta de Thysdrus amb els eixos dels murs radials 
convergint als quatre centres de curvatura. Considera que el replanteig dels amfiteatres de 
Roma (el Coliseu), Capua i Pola, tots amb arenes amb una proporció que s’aproxima a 5/3, 
responen a aquesta geometria. 

Mario Docci i Riccardo Migliari (2001) usen una metodologia similar a la de Golvin per 
estudiar la geometria del Coliseu de Roma: buscar els punts on convergeixen els murs radi-
als. Es trobem amb que no poden determinar amb precisió aquests punts. En canvi, quan 
apliquen el mateix procediment per localitzar els punts de convergència dels eixos de les 
voltes determinen clarament 4 punts, 2 sobre l’eix major del recinte i 2 sobre el menor. Tot 
i que no ho especifiquen, els triangles que obtenen a l’unir els 4 punts encaixen força bé 
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amb la figura teòrica dels triangles pitagòrics. És a dir, tot sembla indicar que, efectivament, 
ens trobem davant un edifici replantejat mitjançant un òval de 4 centres. Però els propis 
autors reconeixen que no és tan fàcil. El problema més evident és que, quan intenten traçar 
arcs que ressegueixin el perímetre exterior usant com a centres aquests punts de conver-
gència, aconsegueixen encaixar força bé els trams de la façana propers als eixos principals, 
però als teòrics punts de trobada entre els arcs de radi major i menor aquests no són tan-
gents, i de fet ni tan sols es troben, amb una desviació de fins a 80 cm. 

Segons Wilson Jones (2000, p. 88 fig. 5.3) al Coliseu de Roma l’esquema dels triangles pita-
gòrics hauria servit tan sols per fer un primer encaix general, després s’hauria refinat el tra-
çat amb la introducció de 4 centres addicionals per suavitzar la transició entre els arcs, 
construint-se un òval amb un total de 8 centres i tres radis de curvatura. També s’hauria 
ajustat el modulat inicial, el qual constaria de 10 x 6 mòduls de 30 peus a l’arena (300 x 180) 
i 6 mòduls de 30 peus per la secció de la cavea (180 peus), reduint el mòdul de l’arena a 28 
peus i conservant el de la càvea, per aconseguir que l’inter-eix dels 80 accessos de la façana 
fos de 20 peus. 

Wilson Jones considera també el traçat dels triangles pitagòrics per l’amfiteatre de Capua, 
tot i que amb un lleuger ajust. L’esquema inicial de l’arena hauria estat de 10 x 6 mòduls de 
25 peus (un total de 250 x 150 peus), amb una secció de la càvea de 150 peus. Finalment 
s’hauria eixamplat l’arena fins a 254 x 154 peus i la cavea fins a 153 peus per tal d’aconseguir 
que els 80 mòduls de la façana que s’acostessin als 20 peus del Coliseu. De fet, tot 
l’amfiteatre de Capua sembla una reproducció del Coliseu a una escala lleugerament menor. 
Pensa que a Thysdrus es va seguir un procediment similar, amb un mòdul bàsic de 22 peus, 
una arena de 10 x 6 mòduls i una cavea que es va eixamplar dels 132 peus (6 mòduls) fins als 
141 peus per aconseguir una façana amb 64 accessos de 20 mòduls d’amplada. 

Aquest traçat tan elegant, proposat pel major amfiteatre mai construït, no encaixa de cap 
manera amb l’arena de l’amfiteatre de Tarragona, per la qual hem considerat en aquests 
tantejos inicials una llargada de 61.5 m i una amplada de 38.5 m, el que dóna una proporció 
entre els eixos (a/b) de 1.597. Si escalem l’eix longitudinal (a) de la construcció amb trian-
gles pitagòrics respecte la llargada de l’arena (61.5 m) l’eix transversal (b) queda en 36.9 m, 
quasi dos metres menor que l’amplada real. 
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Trobem una variant dels triangles pitagòrics a la proposta de Ghiretti (2008) pel traçat de 
l’amfiteatre de Durazzo. Consisteix en replantejar els eixos de l’arena amb triangles pitagò-
rics de 3/4/5 mòduls, amb el costat de 3 mòduls sobre el semi-eix major de l’arena, mentre 
que el costat de 4 mòduls coincideix amb el semi-eix menor. Es forma així una arena amb 
un eix major (a) de 12 mòduls i un eix menor de (b) de 8 mòduls. Els centres de l’òval es 
situen als vèrtex dels triangles pitagòrics. Els centres dels arcs de radi majors, (c.1) i (c.1’), 
coincideixen amb els extrems de l’eix menor de l’arena, (b.1) i (b.2), mentre que els centres 
dels arcs de radi menor, (c.2) i (c.2’) queden al punt mig dels semi-eixos majors de l’arena. 
L’òval resultant té unes proporcions on a=1.5b, intermèdia entre la construcció clàssica 
dels triangles pitagòrics, on a=1.666b, i la variant de Briten proposada per Golvin, on 
a=1.25b. A diferència d’aquestes dues construccions, a la geometria de Ghiretti per Duraz-
zo els focus de l’el·lipse equivalent no coincideixen amb la modulació dels eixos. 

 

imatge 14/ Traçat d’un òval amb dos radis de curvatura a partir de triangles pitagòrics, variant Durazzo. 

Aquesta mateixa construcció la va proposar Auguste Choisy el 1904 per resoldre el traçat 
de les voltes ovals egípcies que apareixen al 2n mil·lenni a.C.20 El traçat es pot executar de 
forma contínua amb una corda, a partir de l’eix menor, el qual correspondria a la llum a 
cobrir per la volta. Si l’eix menor té 8 mòduls, necessitem una corda de 10 mòduls, amb 
una extensió de 3 mòduls lligada al punt mig. Si tensem la corda per l’extrem lliure de 
l’extensió aquest anirà descrivint el mateix traçat oval que Ghiretti proposa per Durazzo. 

  

                                                      
20 Segons (Huerta, 2007) 
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Golvin proposa una variant del traçat a partir de triangles pitagòrics per l’amfiteatre de Ve-
tera (Birten, veure figura a la imatge 15). El punt de partida és el mateix, el replanteig de la 
perpendicular dels eixos principals mitjançant triangles amb costats de proporcions 3/4/5, 
però l’arena té unes dimensions de 10 x 8 mòduls (enlloc dels 10 x 6 mòduls). Els centres 
dels radis majors es situen a l’eix transversal a dos mòduls de l’origen (O) i els centres del 
radis menors a l’eix longitudinal a 1.5 mòduls de l’origen (O). També en aquest cas els fo-
cus de l’el·lipse equivalent coincideixen amb punts del modulat de l’eix major. Aquesta 
construcció dóna una arena amb una proporció molt menys estilitzada, on 
a=(5/4)b=1.25b. Tampoc encaixa amb les proporcions de l’arena de Tarragona: si escalem 
l’eix major a 61.5 m l’eix menor té una mida 49.2 m, més de 10 m superior a la real. 

Jugant amb la modulació és possible obtenir altres òvals a partir de generatrius formades 
per triangles pitagòrics. Apart de las ja esmentades, a la imatge 15 recollim els traçats amb 
proporcions entre els eixos principals de (7/5), (8/6) i (9/7). La modulació (a/b)=7/5 cor-
respon amb la proposta de Philippe Bridel per l’arena de l’amfiteatre de Martigny (Valais, 
Suïssa), recollida per François Wiblé (1991, p. 32-33). 

 
imatge 15/ Variants del traçat amb triangles pitagòrics. 
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5.1.2. ÒVAL DE QUATRE CENTRES A PARTIR DE TRIANGLES EQUILÀTERS INSCRITS EN UN 

CERCLE 

El segon tipus d’òval que presentem es basa en una senzilla construcció a partir de triangles 
equilàters (veure imatge 16). Partim de la longitud de l’eix menor (b). Situant una punta de 
compàs als punts (b.1) i (b.2) i traçant cercles de longitud (b) (sis mòduls al dibuix) trobem 
els punts (a.1) i (a.2), els extrems de l’eix llarg de l’arena. Aquest pas es pot entendre també 
com un sistema per assegurar la perpendicularitat dels dos eixos principals de l’edifici. Te-
nim dos triangles equilàters, un definit pels punts (a.1)(b.1)(b.2) i l’altre per (a.2)(b.1)(b.2). 
Situem a continuació els punts (c.2) i (c.2’) sobre l’eix major, a una distància de (b/2) (tres 
mòduls al dibuix) del punt d’origen (O). Trobem ara els punts (c.1) i (c.1’) construint dos 
triangles equilàters amb base al segment format pels punts (c.2) i (c.2’). Prolongant les línies 
d’aquest segon parell de triangles tenim les línies generatrius dels arcs de l’òval. L’arc amb 
centre a (c.1) passa pel punt (b.2) i l’arc amb centre a (c.1’) passa per (b.1). L’arc amb centre 
a (c.2) passa per (a.1) i l’arc amb centre a (c.2’) passa per (a.2). Ja tenim l’òval, les seves pro-
porcions coincideixen amb la relació entre l’alçada d’un triangle equilàter i la meitat de la 
seva base, és a dir, la tangent de 60º ó √3. Al contrari del que passava amb els triangles pi-
tagòrics, aquí no hi ha una relació aritmètica exacta entre l’eix menor i el major; hem marcat 
6 mòduls a l’eix menor, llavors el major en té 10.39=(6*√3). 

Wilson Jones anomena aquesta construcció triangles equilàters i cercle inscrit (Wilson Jones, 
2000, p. 88 fig. 5.4) ja que si tracem un cercle amb centre a (O) amb radi (a/2) les intersec-
cions amb l’eix vertical són (c.1) i (c.1’). I si el cercle té radi (b/2) les interseccions amb l’eix 
horitzontal són (c.2) i (c.2’). Proposa aquesta solució pel replanteig de l’amfiteatre de Vero-
na, amb un traçat teòric inicial de l’arena a partir de triangles equilàters de 144 peus de cos-
tat, els qual generarien una arena d’aproximadament 250 x 144 peus, la secció de la cavea 
seria de 125 peus (la meitat de l’eix major de l’arena). Posteriorment s’hauria expandit 
aquesta planimetria, amb una arena de 256 x 150 peus i una secció de la càvea de 130 peus, 
de manera que el perímetre exterior de la façana seria divisible en 72 mòduls de 20 peus 
(Wilson Jones, 1993) (Wilson Jones, 2000, p. 61 fig. 3.20). 

Golvin (1988) proposa per Verona un traçat molt similar, que classifica dins el grup de tra-
çats a partir de triangles equilàters, però amb certs detalls divergents. La construcció per 
determinar el perímetre de l’arena és idèntica i els punts (c.2) i (c.2’) els situa a la mateixa 
posició, però canvia la localització dels punts (c.1) i (c.1’). A la imatge 16 hem dividit l’eix 
menor (b) en 6 mòduls; per Golvin els punts (c.1) i (c.1’) queden a 5 mòduls exactes del 
origen (O), quan una construcció realitzada pròpiament amb triangles equilàters la distància 
correcta seria de 5.29 mòduls: (3*√3) mòduls. L’òval resultat té unes proporcions quasi 
idèntiques, però amb un traçat lleugerament divergent que s’aproxima millor a una el·lipse. 
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imatge 16/ Traçat d’un òval amb dos radis de curvatura a partir de triangles equilàters. 

Wilson Jones considera que els amfiteatres de Puetoli, Nimes i Arles també corresponen a 
la construcció dels triangles equilàters i cercle inscrit, amb petits ajustos per aconseguir que la 
façana de Puetoli tingués 72 mòduls de 20 peus, la de Nimes 60 mòduls de 20 peus i la 
d’Arles 60 mòduls de 20½ peus. 

Golvin proposa per Arles una nova variació sobre l’esquema dels triangles equilàters (veure 
imatge 17). Situa els centres (c.1) i (c.1’) en la mateixa posició de la seva proposta per Ve-
rona, a 5 mòduls de l’origen (O), però canvia la posició de (c.2) i (c.2’), a dos mòduls dels 
punts (a.1) i (a.2), aquests últims els vèrtex del replanteig inicial de l’arena. Això provoca 
que la construcció que obtenim a l’unir els centres de curvatura s’allunyi de dos triangles 
equilàters perfectes encara més que a seva proposta per Verona. Traça l’òval fent passar els 
arcs de major radi per (b.1) i (b.2), de manera que els arcs de menor radi intersecten l’eix 
major per dos punts, (a.1’) i (a.2’), que no coincideixen amb el replanteig inicial dels ex-
trems longitudinals de l’arena, (a.1) i (a.2). L’òval que resulta de la proposta de Golvin per 
Arles és lleugerament més estilitzat que el d’una construcció amb quatre triangles equilàters, 
té unes proporcions superiors a √3, concretament a=1.754b. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA GEOMETRIA DE L'AMFITEATRE DE TARRAGONA 
Jose Maria Toldrà Domingo 
Dipòsit Legal: T 346-2014 
 



T E S I   D O C T O R A L   Josep M. Toldrà Domingo   U N I V E R S I T A T   R O V I R A   I   V I R G I L I 
 

46 
 

 
imatge 17/ Traçat d’un òval amb dos radis de curvatura de segons la construcció de Golvin per Arles. 

Cap d’aquestes construccions amb triangles equilàters s’acosta a les proporcions de l’arena 
de l’amfiteatre de Tarragona. Si ens fixem en la més senzilla, la de Wilson Jones, a l’escalar 
l’eix major a 61.5 metres tenim un eix menor de 35.50 m, uns 3 metres inferior als 38.5 m 
considerats. 

  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA GEOMETRIA DE L'AMFITEATRE DE TARRAGONA 
Jose Maria Toldrà Domingo 
Dipòsit Legal: T 346-2014 
 



L a   g e o m e t r i a   d e   l’ a m f i t e a t r e   d e   T a r r a g o n a 
 

47 
 

5.1.3. ÒVALS DE QUATRE CENTRES DE SERLIO 

El nombre d’òvals amb dos radis de curvatura que es poden construir és infinit. De fet, a 
partir de dos cercles d’igual radi en qualsevol posició és molt senzill traçar la construcció 
geomètrica que permet trobar tants òvals de proporcions diferents com vulguem. Tan sols 
cal unir els centres dels dos cercles amb un segment, traçar la bisectriu d’aquest segment, 
triar un punt qualsevol a la bisectriu, unir-lo amb els centres dels dos cercles i prolongar les 
línies fins instersectar els cercles per trobar les línies generatrius. No obstant, tal com asse-
nyala Wilson Jones (2000, p. 87), «like so many manifestation of traditional architecture, roman build-
ings derive ultimately from elemental geometrical forms like circles, regular polygons, rectangles and their 
three-dimensional counterparts», de manera que les proporcions que hi troben són majoritària-
ment aritmètiques, del tipus 1:2, 2:3, 4:5 i així successivament; o bé més complexes, com √2 
ó √3, com a resultat d’operacions geomètriques amb compàs a partir de figures simples. Als 
dos apartats anteriors tenim dos exemples molt clars: el traçat d’un òval a partir de triangles 
pitagòrics produeix proporcions de l’arena del tipus 5:3 i 5:4, mentre que el traçat amb tri-
angles equilàters genera una relació √3:1. Cap dels dos s’ajusta a l’arena de Tarragona. Hem 
de buscar una alternativa, però aquesta no pot ser qualsevol òval. És per això que a continua-
ció examinem els quatre traçats d’òvals proposats per Sebastiano Serlio (imatge 18) a Il 
primo libro d’Architettura. Editat per primer cop el 1545, s’ha reeditat i traduït moltes vegades 
i les seves il·lustracions s’han reproduït reiteradament en treballs d’altres autors21. 

 
imatge 18/ Traçats d’òvals proposats per Serlio. 

  

                                                      
21 Al tractat de Sebastiano Serlio aquestes construccions apareixen en un ordre diferent: (2) (4) (3) (1). Aquí 
l’hem canviat per agrupar-les en funció de l’angle que formen les generatrius amb l’eix longitudinal: 60º en la 
(1) i (2) i 45º en la (3) i (4). 
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a. SERLIO (1) 

El primer que examinem, imatge 18 (1.), consisteix en fer dos cercles d’igual radi, cadascun 
d’ells amb el centre sobre el traçat de l’altre. Si s’uneixen les dues interseccions entre els dos 
cercles amb els dos centres obtenim un rombe format per dos triangles equilàters. La pro-
longació dels extrems del rombe en els vèrtexs que coincideixen amb els centres dels cer-
cles forma les línies generatrius que, a l’intersecar amb els dos cercles, indiquen els punts de 
tangència dels arcs de l’òval. Els arcs majors tenen el centre a les interseccions entre els dos 
cercles. Aquest traçat està directament emparentat amb el traçat que Wilson Jones anomena 
triangles equilàters i cercle inscrit, però l’òval que es genera no passa pels vèrtex dels triangles 
que formen les seves generatrius, és menys estilitzat, amb una proporció a=1.323b. 

b. SERLIO (2) 

El segon traçat de Serlio, imatge 18 (2.), no consisteix en el traçat d’un òval concret, tan 
sols ens indica com a partir de les línies generatrius definides per dos triangles equilàters 
podem traçar òvals de diferents proporcions. No totes les proporcions són possibles, sem-
pre seran majors que 1 (un cercle, on a=1b) i menors que a=3.732b (la relació d’aspecte 
determinada per un radi menor que tendeixi a cero i un radi major que tendeixi al costat 
d’un dels triangles equilàters), segons aquesta expressió: 

1
1

2 √3
 

Tan la construcció (1.) de Serlio (on a=1.323b) com l’òval de triangles equilàters i cercle inscrit 
(on a=1.732b) són casos particulars d’aquest sistema de traçat. Quin seria l’òval òptim de Ser-
lio de la construcció (2.) per traçar una arena amb les proporcions de la de Tarragona? Res-
ponem aquesta qüestió al següent apartat. 

c. ÒVAL ÒPTIM DE SERLIO 

A (Rosin & Trucco, 2002) trobem una fórmula que permet, pels òvals Serlio (2), relacionar 
la proporció entre els eixos principals (a/b), la distància (h) entre l’origen (O) i el centre 
(c.2), i la distància (s) entre el centre (c.2) i l’extrem de l’eix major (a.1). 

2 √3
 

Hem considerat per l’arena de l’Amfiteatre unes dimensions aproximades de 61.5 x 38.5 m, 
això vol dir que la proporció que busquem és (a/b)=1.597. Si considerem que h=1 tenim: 

1.597
1

2 √3
 

1 1.597 2 √3
1.584 1

 

0.958 
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És a dir, si h=1 tenim que s=0.958, o el que és el mateix, la seva proporció és similar a 1. 
Això significa que (c.1) s’ha de situar aproximadament a la meitat del segment definit per 
(O) i l’extrem de l’eix (a.1). Si considerem que la seva posició és exactament el punt mig 
obtenim l’elegant construcció geomètrica de la imatge 19. Aquesta construcció va ser pro-
posada el 1976 com una variant dels òvals de Serlio per L.C. Mott, tal com queda recollit a 
la fig. 7g de Rosin (2001). 

La mesura de partida pel replanteig seria l’eix major (a), el qual quedaria dividit en quatre 
parts exactes per (c.2), (O) i (c.2’). A partir del segment entre (c.2) i (c.2’) es traçarien dos 
triangles equilàters amb vèrtex a (c.1) i (c.1’). Llavors es tracen els arcs menors de l’òval 
amb centres a (c.2) i (c.2’) passant, respectivament, per (a.1) i (a.2). Els arcs majors tenen 
centre a (c1) i (c.1’) i buscarien les interseccions dels arcs menors amb la prolongació dels 
triangles equilàters. L’òval resultant té una proporció de a=1.577b. Si calculem aquesta 
proporció a partir de la fórmula anterior, on ara h=1 i s=1, tenim: 

2

3 √3
 

Com es pot apreciar a la figura, el perímetre de l’òval encaixa força bé amb el podi als trams 
dels arcs majors, mentre que els arcs menors tenen una curvatura menys pronunciada que 
la del podi als extrems de l’eix llarg de l’arena. 

 

 
imatge 19/ Òval òptim de Serlio. 
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Ana López Mozo (2011) reprodueix un traçat per un arc oval publicat per Alonso de Van-
delvira (c.1580) que correspon amb la figura que nosaltres anomenem òval òptim de Serlio. 
Estem davant d’una construcció molt senzilla, es pot traçar només amb compàs (sense re-
gla). És mol possible que hagi tingut múltiples utilitats pràctiques a la construcció i que 
altres autors l’hagin mostrat. 

Per contrastar aquest traçat l’hem superposat amb la planta de l’amfiteatre de Pola (imatge 
20), en base a l’aixecament que es reprodueix a la planxa XXXII de Golvin (1988). Pola és 
un dels paral·lels arquitectònics més evidents de l’amfiteatre de Tarragona. La secció inferi-
or de les graderies de la meitat est aprofita el pendent natural del terreny. Els fossats tenen 
una configuració similar, amb una galeria que permet un accés directe a través de les grade-
ries de la meitat oest, aquestes bastides íntegrament amb voltes22. Les seves dimensions són 
majors, però la proporció entre els eixos principals del contorn de la base de les graderies 
són molt similars: a=1.58b. Cal puntualitzar que a Pola no considerem el passadís perime-
tral de l’arena. Golvin l’esmenta i diu que té una amplada de 1.5 metres. No el grafia a la 
planxa però sí que sembla considerar-lo a la taula de la p. 287, on dóna una proporció per 
l’arena de a=1.63b, que en qualsevol cas tampoc encaixa amb la construcció que proposa 
pel seu traçat, els triangles pitagòrics, la qual genera una relació entre els eixos de a≈1.666b. 
Del podi de Pola tan sols en queda el sub-basament, però sembla que hauria estat format 
per grans ortostats similars als de Tarragona. El passadís perimetral entre el podi i el massís 
de les graderies tindria també funcions de canalització de les aigües pluvials. 

La construcció geomètrica que hem anomenat òval òptim de Serlio sembla ajustar-se prou bé a 
Pola. La directriu dels triangles equilàters encaixa amb quatre murs radials de suport de la 
graderia, delimitant justament els quatre sortints de la façana exterior. De fet, tots els murs 
radials convergeixen aproximadament als centres de curvatura de l’òval. Amb el perímetre 
del podi passa com a Tarragona: els arcs majors de l’òval el ressegueixen amb exactitud, 
però els arcs menors tenen una curvatura que sembla allunyar-se del traçat real als extrems 
de l’eix longitudinal de l’arena. 

                                                      
22 Golvin distingeix dues fases en l’amfiteatre de Pola, la primera d’època augustea i la segona lleugerament 
posterior, encara en època Julio-Claudia. La façana amb dos nivells d’arcs correspondria a la segona època i, 
sempre segons Golvin, els fossats excavats a la roca també. Tot i que no coneixem en detall aquest edifici, 
sembla discutible que els fossats no pertanyin a la primera època: formen part del sistema de drenatge i la 
galeria que els comunica amb l’exterior passa per sota de les graderies de la primera fase. 
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imatge 20/ Òval òptim de Serlio, superposat a l’amfiteatre de Pola. 
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d. SERLIO (3) 

El tercer òval de Serlio, imatge 18 (3.), consisteix en un traçat a partir de les diagonals de 
dos quadrats que formen un rectangle de proporcions 2x1, és a dir, les línies generatrius 
formen un angle de 45º respecte als eixos principals. Els punts de tangència entre els arcs 
majors i menors coincideixen amb els quatre vèrtexs exteriors del rectangle format pels dos 
quadrats. Els centres dels arcs menors es localitza a la intersecció entre les diagonals de 
cada quadrat. Els centres dels arcs majors estan als dos punts on coincideixen els vèrtex 
dels dos quadrats, és a dir, a la meitat del costat llarg del rectangle que formen. La propor-
ció entre els eixos resultants és a=1.320b, o tal com es menciona a Rosin (2001): 

√2 1

2√2 1
 

e. SERLIO (4) 

El quart òval de Serlio, imatge 18 (4.), també té línies generatrius a 45º respecte als eixos 
principals. En aquest cas es situen dos circumferències sobre l’eix longitudinal, tangents just 
en la intersecció de l’eix transversal. A partir dels centres d’aquestes dues circumferències es 
tracen les generatrius de l’òval a 45º. El centre dels arcs majors es localitza a les intersecci-
ons de les línies generatrius amb l’eix transversal. La proporció entre els eixos resultants és 
a=(√2)b≈1.4142b. 

 

imatge 21/ Òval Serlio (4) aplicat a l’amfiteatre de Cagliari. 
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f. ÒVAL PSEUDO-SERLIO 

Com ja hem dit, les proporcions que hem usat com a hipòtesi de partida per l’arena de Tar-
ragona són a=1.597b (61.5 x 38.5 m). Aquesta magnitud és molt similar a (3-√2)=1.586, 
una proporció que també es pot reproduir gràficament. Vegem la imatge 22: 

 
imatge 22/ Construcció geomètrica de la proporció (3-√2). 

La construcció es basa en dos triangles rectangles, cadascun amb dos costat iguals de longi-
tud (h) i una hipotenusa de longitud (√2h). Si traslladem (2h) amb un compàs sobre la pro-
longació d’una de les hipotenuses obtenim un segment de longitud (2-√2)h. Si traslladem 
aquest segment amb un compàs sobre la prolongació del costat que comparteixen els dos 
triangles tenim (3-√2)h.  

Podem entendre els dos arcs de circumferència com un quart d’òval generat a partir de 
generatrius a 45º, és a dir, enlloc de tenir triangles equilàters o pitagòrics com a base del 
traçat tenim un quadrat i les seves diagonals. Això ens remet a les propostes (3.) i (4.) de 
Serlio (imatge 18) on, com ja hem vist, la formulació de la proporció entre els eixos (a) i 
(b) incloïa √2, tal com passa aquí; una conseqüència de l’ús d’un quadrat i les seves diago-
nals per la construcció auxiliar que permet localitzar els centres de curvatura. Anomenarem 
òval pseudo-Serlio a la construcció de la imatge 23, amb unes proporcions entre els eixos 
principals a=(3-√2)b. 
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imatge 23/ Òval pseudo-Serlio a partir d’un quadrat inscrit en un cercle. 
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5.1.4. ALTRES ÒVALS DE QUATRE CENTRES 

Per classificar un òval de quatre centres ens podem fixar en els quatre triangles que obte-
nim si unim els seus centres de curvatura mitjançant línies rectes. Es formen sis segments, 
dos es corresponen amb els eixos de l’òval i els altres quatre defineixen les generatrius que 
intersecten amb els punts de tangència entre els 4 arcs de l’òval. Tenim, doncs, 4 triangles 
definits pels eixos principals i les línies generatrius. En les construccions que hem examinat 
fins ara aquests triangles eren pitagòrics (de costats 3/4/5), la meitat d’un triangle equilàter 
i triangles rectangles isòsceles (amb els costats iguals sobre els eixos i la hipotenusa sobre la 
generatriu). Naturalment, aquests són casos particulars, responen a construccions típiques 
amb regla i compàs. En aquest apartat examinem dues construccions amb regla i compàs, 
l’òval auri i l’òval de Frézier, però també fem notar a l’apartat òval òptim que donats un deter-
minats eixos principals el nombre d’òvals possibles que hi encaixen és infinit, amb casos 
particulars geomètricament molt elegants, com succeeix amb l’òval d’Stirling. 

a. ÒVAL AURI 

Anomenem així a l’òval que té una proporció entre els eixos que correspon a la proporció 
àurea (a=Φb≈1.618b). Els seu traçat és molt senzill i elegant. Els centres dels arcs amb radi 
de curvatura menor, (c.2) i (c.2’), estan al punt mig dels semi-eixos de l’eix major (a). Si 
tracem una circumferència amb centre a (O) que passa per (a.1) i (a.2) tenim els centres dels 
arcs amb radi de curvatura major, (c.1) i (c.1’), a les seves interseccions amb l’eix menor (b). 

 

imatge 24/ Òval auri. 
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Com es pot veure, és un traçat molt similar al del que hem anomenat òval òptim de Serlio, en 
els dos casos partim de l’eix major (a) i tenim circumferències que encaixen amb els seus 
semi-eixos definint els arcs amb menor radi de curvatura. És a dir, en els dos casos 
r.2=(a/2). La diferència està en la posició dels centres dels arcs amb radi de curvatura ma-
jor. En el cas de l’òval òptim de Serlio s’obtenen construint triangles equilàters a partir del 
segment [(c.2),(c.2’], de manera que la posició de (c.1) correspon a les coordenades 
(0,(√3/4)a), és a dir (0,0.433a), amb un radi major: 

(òval òptim de serlio) . 1 0.75  

A l’òval auri la posició de (c.1) correspon a les coordenades (0,a/2), amb un radi major: 

(òval auri) . 1 /2 0.809  

b. ÒVAL DE FRÉZIER 

A l’apartat que hem dedicat a l’òval òptim de Serlio hem vist com a partir de l’òval de Serlio 
(2), una construcció que permet traçar òvals de diferents proporcions a partir de generatrius 
definides per 2 triangles equilàters, es pot trobar aritmèticament un òval amb una determi-
nada proporció entre els seus eixos (a/b) (dins d’un determinat rang). Aquesta operació es 
pot fer també amb regla i compàs mitjançant la construcció que va publicar Amédeé Fran-
çois Frézier el 1737. Tal com va demostrar Ana López Mozo (2011), la construcció és geo-
mètricament correcte, no es tracta d’una aproximació. No tenim cap indici de que pogués 
ser coneguda pels constructors romans, sembla molt improbable, però no es pot descartar 
completament degut a la seva relativa simplicitat. 

La construcció comença definint la mida dels dos eixos principals. Traslladem el semi-eix 
menor (b/2) sobre l’eix major des de l’extrem (a.2). Obtenim el punt (p.1). Dividim el seg-
ment [(O),(p.1)] en dues parts. Traslladem una d’aquetes parts a l’altra banda de l’eix major 
i obtenim el punt (p.2). Trobem el punt mig del segment [(p.2),(p.1)], és el punt (p.3). Tra-
cem una circumferència amb centre a (p.3) que passi per (p.2) i (p.1); la intersecció 
d’aquesta circumferència amb l’eix menor ens marca el punt (p.4). Al traslladar el segment 
[(p.2),(p.4)] sobre l’eix major des de (p.2) obtenim (c.2), un dels dos centres dels arcs me-
nors. L’altre, (c.2’), és simètric respecte l’eix transversal. Obtenim els centres dels arcs ma-
jors traçant triangles equilàters amb base al segment [(c.2),(c.2’)]. 

Per les proporcions de l’arena de Tarragona l’òval de Frézier és quasi idèntic a l’òval òptim de 
Serlio. Com es pot veure a la imatge 25, els radis dels arcs menors són lleugerament inferi-
ors a una quarta part de l’eix longitudinal, mentre que a l’òval òptim de Serlio corresponen 
exactament a una quarta part d’aquest eix. 
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imatge 25/ Òval de Frézier. 
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c. ÒVAL ÒPTIM 

Donat qualsevol parell d’eixos tan sols hi ha una el·lipse que hi encaixi, mentre que el 
nombre d’òvals possibles que defineixen és infinit. A la imatge 26 veiem el traçat que ho 
permet. A partir d’uns eixos (a) i (b) podem dibuixar dues circumferències d’igual radi so-
bre l’eix major, amb centres a (c.2) i (c.2’) i que passin per (a.1) i (a.2). Si traslladem el radi 
d’aquestes circumferències sobre l’eix menor des de (b.1) obtenim el punt (P). Unim el 
punt (P) amb (c.2) i (c.2’). Les bisectrius dels segment [(c.2),(P)] i [(c.2’),(P)] es troben sobre 
la prolongació de l’eix menor a (c.1’). Amb centre a (c.1’) podem traçar una circumferència 
que passa per (c.2), (P) i (c.2’); la seva paral·lela passant per (b.1) és tangent a les dues cir-
cumferències inicials. 

 

imatge 26/ Construcció d’un òval a partir dels eixos principals i els centres dels arcs menors. 

Podem repetir el procediment tants cops com vulguem amb la única condició de que les 
circumferències inicials tinguin un radi superior a 0 i inferior al semi-eix menor (b/2). Això 
ens dóna un seguit d´òvals amb les mateixes proporcions entre els eixos principals però 
amb una aparença notablement diferent. A la imatge 27 hem fet aquest exercici a partir de 
les proporcions aproximades dels eixos de l’Amfiteatre de Tarragona (a=1,6b). Hem com-
parat cada una de les construccions amb la única el·lipse que es pot traçar amb els mateixos 
eixos (ombrejat gris). 

Una bona aproximació la tenim quan r.2=(1/4)a, és a dir, els centres dels arcs menors estan 
situats just a la mig dels semi-eixos majors, una construcció que ens remet al que hem 
anomenat òval òptim de Serlio (a=1,577b) i a l’òval auri (a=1.618b). 
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imatge 27/ Algunes variants del perfil d’un òval amb una determinada proporció entre els eixos principals. En gris l’àrea delimitada 
per l’el·lipse equivalent. 

Aquesta mateixa construcció la trobem al Compendio matemático de Tomás Vicente Tosca, al 
5è volum, publicat el 1712, dins del Tratado XV sobre Montea y Cantería. Fixa una solució de 
les infinites possibles establint en primer lloc el radi menor. El procediment és molt útil per 
un picapedrer, permet adaptar un arc oval a un determinat buit d’obra. Per Ana López Mo-
zo (2011) és possible que sigui el primera construcció publicada per dibuixar un òval d’una 
determinada proporció. No obstant, nosaltres hem arribat a ella simplement aplicant els 
principis de les tangències. No es pot descartar que la construcció fos coneguda abans de 
Tosca, fins i tot a l’antiguitat. 

És possible trobar exactament quin és l’òval de dos radis de curvatura que millor encaixa 
amb la el·lipse per una determinada proporció entre els seus eixos principals? Vegem 
l’equació general d’un òval segons Duvernoy i Rosin (2004)23: 

/2 /2
2

/2 /2 1
 

On (h) és la distancia entre la intersecció dels eixos (O) i els centres dels arcs de radi menor, 
mentre que (k) és la distància entre la intersecció dels eixos (O) els centres dels arcs de radi 
major. El radi major és (r.1)=(b/2)+k, mentre que el radi menor és (r.2)=(a/2)-h. 

  
                                                      
23 En la nomenclatura usada per Duvernoy i Rosin (a) correspon al semi-eix major i (b) al semi-eix menor. Per 
ser coherents amb la nomenclatura usada al present treball usem (a) pel eix major i (b) per l’eix menor, de 
manera que hem substituït a les fórmules (a) per (a/2) i (b) per (b/2). 
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Podem sintetitzar la fórmula per calcular l’àrea d’un òval amb la següent expressió: 

2 1 	2 2  

On (AO) és l’àrea de l’òval, (A1) és l’àrea dels quadrants dels arcs amb radi major (definida 
per un dels arcs majors, les línies generatrius i l’eix major) i (A2) és l’àrea dels quadrants 
amb els arcs de radi menor (definida per un dels arcs de radi menor i les línies generatrius). 

1 	 . 1 	 	
360 4 tan

720
 

2 	 . 2 	 	
tan

180
 

En el cas de Tarragona, considerant un eixos principals de l’arena (a=61.5) i (b=38.5), si 
fem un càlcul de l’àrea de l’òval agafant la figura de la imatge 27 que sembla aproximar 
millor la el·lipse equivalent (on r.2=(1/4)a), tenim els següents paràmetres: 

4
61.5
4

15.375		 

28.5645 

. 1 47.8145 

. 2 15.375 

Si substituïm aquests valors a les equacions per obtenir l’àrea de l’òval obtenim: 

1888.63	  

Un àrea molt similar a la de l’el·lipse equivalent: 

4
1859.62 
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d. ÒVAL D’STIRLING 

Un figura que es pot deduir a partir de l’equació general d’un òval (veure apartat anterior) i 
l’equació general de la el·lipse (veure apartat dedicat als traçats el·líptics) és l’òval d’Stirling, 
una aproximació a les òrbites el·líptiques dels planetes enunciada el 1744 per James Striling. 
Té la particularitat de que els punts de tangència entre els arcs majors i menors coincideixen 
amb el traçat de l’el·lipse equivalent. Això fa que l’òval de Stirling, un cas particular dels 
infinits òvals que es poden traçar a partir de dos eixos, sigui una molt bona aproximació a 
l’el·lipse equivalent. A l’apartat anterior hem definit la posició dels centres de curvatura 
com els segments (h)=[(c.2), (O)] i (k)=[(c.1),(O)]. Per l’òval de Stirling aquests paràmetres 
es calculen mitjançant les següents equacions (Rosin P. L., 1998): 

2 √2
 

2 √2
 

On: 

2 2
2

 

2 2
2

 

En el cas de Tarragona, si considerem (a=61.5), i (b=38.5) tenim que (h=16.9479) i 
(k=23.6376). No tenim cap notícia, i és molt improbable, que els constructors romans apli-
quessin coneixements matemàtics d’aquest tipus al replanteig dels edificis.  

No obstant, és interessant comprovar com una aproximació gairebé òptima a una el·lipse 
mitjançant un òval amb dos radis de curvatura coincideix força bé amb la que produeix el 
traçat que hem anomenat òval òptim de Serlio, aquest sí, molt fàcil de dibuixar amb regla i 
compàs. Si usem la mateixa nomenclatura, a partir d’un eix major igual (a=61.5), a l’òval 
òptim de Serlio tenim que (b=38.9894), (h=15.375), (k=26.6303). L’òval que hem considerat 
a l’apartat anterior, on (a=61.5), (b=38.5) i (r.2=a/4) ja no és una aproximació tan bona a 
l’òval d’Stirling, doncs si bé (h=15.375) tenim que (k=28.5644). 
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imatge 28/ Construcció d’un òval amb dos radis de curvatura segons el mètode d’Stirling. 

Hem descrit el mètode aritmètic per trobar els centres necessaris per traçar l’òval d’Stirling. 
Hi ha també una construcció geomètrica per aproximar-lo24, encara que presenta alguns 
problemes pràctics importants (veure imatge 29). Consisteix en unir els extrems (a) i (b) 
dels eixos principals, marcar el punt mig del segment resultant (P1), des d’on tracem una 
perpendicular i una semi-circumferència amb centre a (P1) que passa (a) i (b). La intersecció 
entre la perpendicular i el semicercle és el punt (P2). Tracem una circumferència amb cen-
tre a (P2) que passa per (a) i (b). La intersecció entre aquesta circumferència i l’el·lipse 
equivalent és el punt (i). Unim el punt (i) amb (b). Tracem la bisectriu del segment [(i),(b)] i 
busquem la seva intersecció amb l’eix menor. Llavors construïm un triangle isòsceles que 
ens defineix els centres de curvatura d’un òval molt similar al d’Stirling. Aquest mètode té 
un problema molt evident: volem traçar un òval equivalent a una el·lipse... i la construcció 
geomètrica requereix usar, justament, la el·lipse que volem aproximar! 

                                                      
24 Recollida en un manuscrit del 1745 del propi Stirling, que havia proposat a Robert Simpson trobar una 
construcció geomètrica per les seves equacions. 
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imatge 29/ Mètode gràfic aproximat per construir un òval d’Stirling. 
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5.2. ÒVALS AMB VUIT O MÉS CENTRES 

A l’apartat 3 exposàvem les quatre hipòtesis de treball inicials que havíem considerat per 
descriure la geometria de l’amfiteatre de Tarragona. La segona era un òval amb tres radis de 
curvatura, una figura que permet aproximar amb molta precisió la geometria de les restes in 
situ. A la imatge 10 dibuixàvem un òval que respon a aquesta hipòtesi, però no un sistema 
pel seu traçat. Per trobar els centres de curvatura es va fer una aproximació a partir de les 
restes materials, de manera que els diferents arcs de circumferència fossin tangents i repro-
duïssin amb una certa fidelitat la geometria de l’edifici. Es va buscar un arc de radi major 
(R.1) amb els seu centre (c.1) sobre l’eix menor del recinte i un arc de radi menor (R.2) amb 
el seu centre (c.2) sobre l’eix major del recinte; un tercer arc amb radi (R.3) i centre a (c.3) 
forma una transició tangent als dos anteriors. No obstant, es tracta d’un mètode per repro-
duir una geometria que es basa en la prova i l’error, no un sistema de traçat que permeti 
replantejar l’edifici. 

Wilson Jones interpreta els òvals amb 3 radis de curvatura com un refinament del traçat 
dels òvals amb 2 radis de curvatura. Un òval d’aquest tipus implica introduir 4 arcs (i 4 cen-
tres) addicionals al traçat, que segons Wilson Jones permetrien connectar correctament els 
4 punts de tangència d’un òval amb 2 radis de curvatura, suavitzant la transició i ‘arrodo-
nint’ les possibles discrepàncies provocades per les inexactituds de la posada en obra. Se-
gons aquesta hipòtesi, en el cas concret del Coliseu de Roma el traçat general respondria a 
un òval amb dos radis de curvatura traçat segons la construcció dels triangles pitagòrics, un 
figura que després es retocaria per convertir-la en un òval amb tres radis de curvatura. En-
tenem que aquesta proposta és força problemàtica. Es pot argumentar que sembla una 
adaptació forçada per fer encaixar una elegant construcció geomètrica, els triangles pitagò-
rics, amb la realitat material d’un edifici, el Coliseu, que presenta una geometria que s’hi 
aproxima però no hi encaixa prou per afirmar que va ser la usada en el replanteig real de 
l’obra. D’altra banda, si som estrictes, no es pot ‘arrodonir’ una tangència entre dues cor-
bes, és geomètricament impossible. Això vol dir que per introduir arcs que enllacin les tan-
gències d’un òval amb 2 radis de curvatura s’han d’introduir arcs que no són tangents a la 
figura inicial. O bé retocar els radis per poder introduir arcs pròpiament tangents, de mane-
ra que llavors estem davant un traçat diferent. Aquesta segona opció és la que trobem a la 
proposta que fa Ghiretti (2008) per l’amfiteatre de Durazzo. Com ja hem vist, considera 
que el traçat general respon a un òval amb dos radis de curvatura segons una variant dels 
triangles pitagòrics (veure apartat 5.1.1), però, donat que aquesta figura no encaixa prou bé 
amb les dades reals de l’aixecament topogràfic, proposa l’ús d’un òval de 3 radis de curvatu-
ra (8 centres) que aproxima millor el contorn de les estructures. Aquest nou òval conserva 
del primer els centres dels arcs amb major radi de curvatura, però disminueix lleugerament 
el radi dels arcs dels extrems de l’eix longitudinal per introduir quatre arcs addicionals. 

Creiem oportú fer també algunes puntualitzacions sobre els òvals amb tres o més radis de 
curvatura. Si bé és cerc, com veurem, que permeten aproximar millor l’el·lipse equivalent per 
uns determinats eixos que els òvals amb dos radis de curvatura, la introducció de centres 
addicionals no implica que això sigui així de forma automàtica. Si ens fixem en la imatge 
30 ho podem comprovar. El traçat (1) correspon a la figura que anomenarem òval empíric de 
Honey. Les figures (2) i (3) són també òvals de 8 centres. La primera és una molt bona apro-
ximació a una el·lipse, però no es pot dir el mateix de les altres dues. 
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imatge 30/ Exemples d’òvals de 8 centres. 

També cal fer una puntualització pel que fa a la terminologia que usem en aquest apartat. 
Usem el terme òval amb tres radis de curvatura com un equivalent col·loquial d’òval amb 8 centres 
de curvatura. Això no és estricte des del punt de vista matemàtic: un òval de 8 centres pot 
tenir tan sols 2 radis de curvatura, però si el que volem és aproximar una el·lipse no té cap 
sentit que sigui així: es tracta de que hi hagin dos arcs amb un radi major (r.1) per aproxi-
mar la curvatura propera als extrems de l’eix transversal, dos arcs amb un radi menor (r.2) 
per aproximar la curvatura més tancada dels extrems de l’eix longitudinal i quatre arcs amb 
un radi intermedi (r.3) per resoldre la transició entre els anteriors a cada quadrant. Podem 
fer un comentari semblant pels òvals amb més de 8 centres. Aquí tractarem un òval de 12 
centres i 4 radis de curvatura, l’òval de Dyggve. Si el que volem és aproximar una el·lipse el 
radi de curvatura ha d’anar creixent entre els trams adjacents als extrems de l’eix longitudi-
nal i els extrems de l’eix transversal. 

5.2.1. ÒVAL DE LOCKWOOD 

Replantejar en obra un òval amb tres radis de curvatura que aproximi una el·lipse no és una 
feina fàcil. Potser el mètode gràfic més senzill sigui el proposat per Lockwood (1961), el 
qual reproduïm a la imatge 31 aplicat a l’amfiteatre de Tarragona. A partir dels dos eixos 
del recinte hem construït al quadrant superior esquerre un rectangle de costats iguals als 
semieixos de l’arena, (a/2) i (b/2). Des del vèrtex superior del rectangle (v) tracem una per-
pendicular al segment que uneix (a.1) i (b.1); la intersecció d’aquesta perpendicular amb la 
prolongació de l’eix transversal és el centre dels arcs amb radi major (c.1), amb radi (r.1) 
definit pel segment [(c.1),(b.1)]; la intersecció de la mateixa perpendicular amb l’eix longitu-
dinal és el centre dels arcs menors (c.2), amb radi (r.2) definit pel segment [(c.2),(a.1)]. 
L’operació més complexa és trobar (c.3). Sobre el segment [(c.1),(b.1)] marquem (r.2) des 
de (b.1), de manera que la resta del segment correspon a (r.1-r.2). Traslladem amb compàs 
la meitat de la longitud de (r1-r2) des de (c.1) i (c.2); una de les dues interseccions és (c.3). 
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imatge 31/ Mètode de Lockwood per aproximar una el·lipse mitjançant un òval amb tres radis de curvatura. 

El traçat de l’òval de Lockwood es basa en una propietat geomètrica de (c.3), descrita per 
Trevisan (2000) i per Rosin i Pitteway (2001): el lloc geomètric de les possibles posicions de 
(c.3) és una el·lipse amb focus a (c.2) i (c.1) i un eix major igual a diferència entre els radis 
dels arcs majors i menors de l’òval (r.1-r.2). De fet el que està fent Lockwood quan trasllada 
(r.1-r.2)/2 amb una punta de compàs des de (c.1) i (c.2) és aplicar el mètode del jardiner: 
situa (c.3) en un dels extrems de l’eix menor de l’el·lipse que defineix les seves possibles 
posicions. 
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5.2.2. ÒVAL AMB LES CURVATURES EXTREMES DE L’EL·LIPSE 

El segon mètode que descrivim per traçar un òval amb tres radis de curvatura es basa en 
aproximar la curvatura de l’el·lipse equivalent als extrems dels eixos principals (a) i (b). Po-
dem calcular primer aritmèticament la posició dels centres (c.1) i (c.2) per després trobar 
gràficament la posició de (c.3). Anomenem (h) la distància entre (c.2) i la intersecció entre 
els eixos (O), i anomenem (k) la distància entre (c.1) i (O). Segons (Rosin & Pitteway, 2001) 
el valor de (h) i (k) per tal de que els arcs majors i menors de l’òval aproximin de forma 
òptima la curvatura de l’el·lipse a la intersecció amb els eixos és: 

	 2

	

2

2

 

	 2

	

2

2

 

Un cop tenim situats els centres (c.1) i (c.2), tracem una circumferència amb centre a (c.2) 
que passi per (a), l’anomenem (C2) i aproxima la curvatura major de l’el·lipse equivalent als 
extrems de l’eix major; i una circumferència amb centre a (c.1) que passi per (b), 
l’anomenem (C1) i aproxima la curvatura de l’el·lipse equivalent als extrems de l’eix menor 
(veure imatge 32). Ara podem usar un mètode gràfic per trobar un centre (c.3) que ens 
permeti traçar una circumferència (C3) tangent a (C1) i (C2). En primer lloc traslladem el 
diàmetre (d.2) de (C2) sobre l’eix vertical a partir del punt (b.1), marquem així el punt (p). 
Tracem un arc amb centre (c.1) que passi per (p); la intersecció d’aquest arc amb (C2) ens 
defineix (c.3). Unint (c.2) i (c.3), així com (c.1) i (c.3), obtenim les línies auxiliars que ens 
marquen els punts de tangència entre (C1), (C2) i (C3). Aquesta no és la única solució per 
trobar una circumferència tangent a (C1) i (C2), de fet el lloc geomètric dels centres de les 
circumferències que compleixen aquesta condició és, com ja hem esmentat en l’apartat de-
dicat a l’òval de Lockwood, una el·lipse. 
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imatge 32/ Construcció per aproximar una el·lipse mitjançant un òval amb tres radis de curvatura, a partir dels arcs que reprodueixen 
la curvatura de l’el·lipse a les interseccions amb els eixos principals. 

Federic R. Honey (1908) proposa un mètode gràfic per determinar la curvatura dels radis 
menor (r.2) i major (r.1) d’un òval de 8 centres de manera que reprodueixin la curvatura de 
l’el·lipse equivalent als extrems dels eixos de simetria. La construcció és molt senzilla (veure 
imatge 33). Sobre una línia recta, a partir del punt (v) traslladem la longitud del semi-eix 
menor (b/2) i marquem el punt (e). Traslladem la longitud del semi-eix major (a/2) i mar-
quem el punt (f). A partir del punt (v) tracem una segona línia recta amb un angle qualsevol 
respecte la primera. Amb una punta de compàs a (v) traslladem (e) sobre la segona línia i 
marquem (g). També amb una punta de compàs a (v) traslladem (f) sobre la segona línia i 
marquem (h). Tracem el segment [(g),(f)]. Tracem una paral·lela al segment [(g),(f)] passant 
per (h) i obtenim (j). Tracem una paral·lela al segment [(g),(f)] passant per (e) i obtenim (i). 
El segment [(v),(i)] és el radi menor (r.2). El segment [(v),(j)] és el radi major (r.1). 
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imatge 33/ Mètode gràfic per determinar els radis major i menor d’un òval de 8 centres que aproximi la curvatura d’una el·lipse als 
extrems dels eixos de simetria. 

Pot semblar que estem davant d’un mètode aproximat, però no és així. Si analitzem aritmè-
ticament la construcció podem comprovar que és una restitució gràfica exacta de les equa-
cions aportades per Rosin i Pitteway (2001). Les dues línies poden formar qualsevol angle 
entre elles ja que estem davant un ús típic del teorema de Tal·les per traslladar proporcions 
entre dos segments.  

Fixem-nos primer en el radi menor (r.2). A la construcció de Honey tenim que: 

. 2

2

2

2

 

Si aïllem (r.2) podem expressar l’equació així: 

. 2
2

 

Anem ara a les equacions de Rosin i Pitteway. Hem definit (h) com la distància entre (c.2) i 
la intersecció entre els dos eixos de simetria (O). És a dir, la diferència entre el semi-eix 
major (a/2) i el radi de curvatura menor (r.2): 

2
. 2

	 2

	

2

2

 

	
2

. 2
2
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. 2
2 2

 

. 2
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Podem fer el mateix pel radi major (r.1). A la construcció de Honey tenim aquestes propor-
cions: 

. 1

2

2

2

 

Si aïllem (r.1) podem expressar l’equació així: 

. 1
2

 

Tronem a les equacions de Rosin i Pitteway. Hem definit (k) com la distància entre (c.1) i la 
intersecció entre els eixos de simetria (O). És a dir, la diferència entre el radi de curvatura 
major (r.1) i el semi-eix menor (b/2): 

. 1
2

	 2

	

2

2

 

. 1
2

	
2

	
2

	

2
 

. 1
2 2

 

. 1
2

 

Queda demostrat que la construcció gràfica de Honey és correcta. 
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Seguint un procediment similar es pot demostrar que els radis majors (r.2) i menors (r.1) de 
l’òval de Lockwood coincideixen també amb la curvatura de l’el·lipse equivalent als extrems 
dels eixos. Si ens fixem en la construcció gràfica que permet trobar-los tenim: 

 
imatge 34/ Construcció de l’òval de Lockwood per trobar els arcs majors i menors. 

En base a les proporcions entre els diferents triangles tenim que: 

. 1

2

2

2

 

. 2

2

2

2

 

És a dir, les mateixes equacions de la construcció de Honey. Evidentment, si aïllem (r.1) i 
(r.2) obtenim el mateix resultat: 

. 1
2

 

. 2
2

 

Queda doncs demostrat que l’òval de Lockwood és una construcció geomètrica correcta 
per reproduir la curvatura dels extrems de la seva el·lipse equivalent. 

  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA GEOMETRIA DE L'AMFITEATRE DE TARRAGONA 
Jose Maria Toldrà Domingo 
Dipòsit Legal: T 346-2014 
 



T E S I   D O C T O R A L   Josep M. Toldrà Domingo   U N I V E R S I T A T   R O V I R A   I   V I R G I L I 
 

72 
 

5.2.3. ÒVAL EMPÍRIC DE HONEY 

El problema de la construcció que hem vist a l’apartat anterior és la seva pròpia definició: si 
els radis menor i major reprodueixen perfectament la curvatura de l’el·lipse als extrems dels 
eixos, l’arc que obtenim amb el radi menor queda sempre dins de l’el·lipse equivalent, men-
tre que l’arc major passa sempre per fora. El resultat és una aproximació no gaire reeixida 
als trams intermedis de cada quadrant. El mateix Honey proposa una variant per aproximar 
millor una el·lipse mitjançant un òval de 8 centres, segons ell aquesta «empirical construction 
gives the best result». Es basa en fer el radi menor (r.2) una mica més gran i el radi major (r.1) 
una mica més petit. 

Tornem a la construcció auxiliar per trobar els radis de curvatura major i menor. Els pri-
mers passos són idèntics. Sobre una línia recta, a partir del punt (v) traslladem la longitud 
del semi-eix menor (b/2) i marquem el punt (e). Traslladem la longitud del semi-eix major 
(a/2) i marquem el punt (f). A partir del punt (v) tracem una segona línia recta amb un an-
gle qualsevol respecte la primera. Amb una punta de compàs a (v) traslladem (e) sobre la 
segona línia i marquem (g). També amb una punta de compàs a (v) traslladem (f) sobre la 
segona línia i marquem (h). Ara ve la variant. Marquem el punt (k) a una distància de (f) 
igual a la vuitena part (1/8) de la longitud del segment [(e),(f)]. Tracem el segment [(g),(k)]. 
Tracem una paral·lela al segment [(g),(k)] passant per (h) i obtenim (l). Tracem una pa-
ral·lela al segment [(g),(k)] passant per (e) i obtenim (m). El segment [(v),(m)] és e radi me-
nor (r.2). El segment [(v),(l)] és e radi major (r.1). 

 
imatge 35/ Construcció auxiliar per l’òval empíric de Honey. 

Traslladem (r.1) i (r.2) al traçat de l’òval. Queda per determinar el tercer radi (r.3) per fer la 
transició entre els dos anteriors. Honey proposa usar la mitjana aritmètica entre els dos 
semi-eixos: 

. 3 2 2
2
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Podem fer el càlcul gràficament, sumant en una línia (a/2) i (b/2) i traçant la bisectriu del 
segment resultant. Ara ja podem traçar l’òval empíric de Honey (veure imatge 36). Des del 
punt (b.1) traslladem (r.3) sobre l’eix menor i marquem el punt (p). Des del punt (a.1) tras-
lladem (r.3) i obtenim el punt (q). Tracem una circumferència amb centre a (c.2) que passi 
per (q) i una circumferència a (c.1) que passi per (p); la intersecció entre les dues circumfe-
rències ens dóna la posició del centre (c.3). Per les mides dels eixos de l’arena de Tarragona 
que hem considerat com hipòtesi de partida (61.5 x 38.5 m) la desviació màxima entre un 
òval de 8 centres traçat amb aquest mètode i l’el·lipse equivalent és inferior a 7 centímetres, 
és a dir, gràficament tenim dues figures pràcticament indistingibles a una escala superior a 
1/100. 

 
imatge 36/ Òval empíric de Honey. 
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5.2.4. ÒVAL DE DYGGVE 

Tan sols estudiarem un òval amb més de 8 centres: la proposta d’Ejnar Dyggve (1933, p. 
129) pel replanteig de l’arena de l’amfiteatre de Salònica, la qual presenta unes proporcions 
molt similars a la de Tarragona. Dyggve planteja una modulació dels semi-eixos de (8/5), a 
partir de la qual construeix un òval de 12 centres que té la particularitat d’usar 4 radis adap-
tats a la mètrica d’aquesta divisió: tenen 3, 5, 8 i 13 mòduls. Aquests són els nombres natu-
rals de la sèrie de Fibonacci, on cada terme és igual a la suma dels dos anteriors. Els quoci-
ents entre els termes adjacents tendeixen al nombre Φ, la proporció àurea. Els eixos que 
proposa Dyggve per l’arena de Salònica tenen una proporció (8/5), mentre que el traçat del 
triangles pitagòrics produeix una proporció (5/3), és a dir, en tots dos casos la proporció 
correspon a termes consecutius de la sèrie de Fibonacci. 

L’òval de Dyggve no és una construcció amb una única solució. Els centres dels radis majors 
(c.1) i menors (c.2) queden fixats sobre els eixos, però els centres dels dos radis intermedis, 
(c.3) i (c.4), poden adoptar posicions lleugerament diferents per resoldre les tangències en-
tre els arcs i tancar correctament la figura. La condició que han de complir les posicions de 
(c.3) i (c.4) és que l’òval de 12 centres resultant ha de passar entre els òvals de 8 centres 
formats per 3-8-13 mòduls i 3-5-13 mòduls. 

 

imatge 37/ Restriccions geomètriques de l’òval de Dyggve. 
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Per traçar l’òval de Dyggve hem de replantejar primer els dos eixos principals commensu-
rables. Dividim el semi-eix longitudinal en 8 mòduls i en traslladem 5 sobre el semi-eix 
transversal mitjançant un circumferència amb centre a (O). Tracem una circumferència 
també amb centre a (O) que passi pels extrems de l’eix longitudinal, marquem (c.1) sobre la 
prolongació de l’eix transversal, a 13 mòduls de (b.1). Marquem (c.2) sobre l’eix longitudi-
nal, a 3 mòduls de (c.2). Ara hem d’ajustar la posició de (c.3) i (c.4), que com hem explicat 
no és única. Podem marcar primer la generatriu que es forma en unir (c.3) i (c.4). Marquem 
(c.3) a 5 mòduls de (c.1). Tracem una circumferència amb radi igual a tres mòduls des de 
(c.3) i una circumferència amb radi igual a dos mòduls des de (c.2), la intersecció entre 
aquestes circumferències ens marca (c.4). 

 
imatge 38/ Òval de Dygvee. 

Com podem apreciar a la imatge 38 l’òval de Dyggve encaixa molt bé amb la geometria de 
l’arena de Tarragona. De fet, el propi amfiteatre de Salònica és, juntament amb Pola, el 
millor paral·lel que coneixem de l’amfiteatre de Tarragona25: apart de que les proporcions 
de l’arena són idèntiques, al seu perímetre trobem un podi i un passadís perimetral molt 
semblants, i les graderies de la banda nord aprofiten la inclinació natural del terreny provo-
cant solucions asimètriques en els accessos del públic a la cavea. 

  

                                                      
25 Veure planxa XVIII 4 de Golvin (1988) i planxa I de Dyggve (1933). 
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Per acabar aquest apartat creiem oportú remarcar que no tenim cap constància de que els 
constructors romans coneguessin cap de les tres construccions de l’òval de 8 centres que 
hem presentat. No obstant, totes es poden traçar exclusivament amb regla i compàs, gràfi-
cament, sense necessitat de cap operació aritmètica. No es pot descartar que algun 
d’aquests sistemes, o un altre de similar, fos conegut a l’antiguitat. De fet també és possible 
trobar empíricament molt bones aproximacions d’una el·lipse mitjançat un òval de 8 cen-
tres si tracem primer l’el·lipse. Si marquem tres punts de la el·lipse, els unim amb segments 
i tracem les bisectrius dels segments podem trobar centres des d’on aproximar trams de la 
seva curvatura. A base de la prova i l’error podem traçar arcs de circumferència que la res-
segueixin amb força exactitud, fins i tot respectant la condició de la tangència entre els dife-
rents trams. Un altre tema és que sigui raonable aplicar un sistema basat en la prova i l’error 
en el replanteig d’una obra de gran magnitud. Òbviament es podrien fer proves a una escala 
reduïda, trobar els centres de l’òval i traslladar-los aritmèticament a una escala major. En 
qualsevol cas, és evident que el traçat d’un òval de 8 centres no és fàcil, ni tan sols treba-
llant tranquil·lament sobre paper... imaginem per un moment la mateixa operació usant 
cordes de més de 50 metres. Si el que volien els constructors de l’Amfiteatre era un edifici 
amb una planta el·líptica, no és possible que, senzillament, tracessin una el·lipse? 
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5.3. EL·LIPSE 

Abans de plantejar l’ús de l’el·lipse en el traçat d’un amfiteatre com el de Tarragona creiem 
oportú intentar respondre a dues preguntes:  

- Coneixien els romans la el·lipse? 

- Hi ha algun exemple d’amfiteatre que s’hagi demostrat que està traçat mitjançant 
una el·lipse? 

Pel que fa a la primera qüestió, segons Duvernoy i Rosin (2004) «cap al final de la república 
romana les corbes còniques eren part del coneixement matemàtic comú»26. Per Pierre Gros 
(2002, p. 327) els mètodes de traçat d’el·lipses, tan el mètode del jardiner com el de la targe-
ta, semblen haver tingut una gran difusió a l’antiguitat. 

Hi ha qui considera que rarament s’ha usat la el·lipse en construcció (Huerta, 2007). Mario 
Docci i Riccardo Migliari (2001), en referència a la geometria del Coliseu de Roma, tot i 
acceptar que la el·lipse era coneguda a l’antiguitat, creuen improbable que els arquitectes de 
l’època flavia coneguessin el mètode del jardiner per traçar-la. Extrapolen aquesta conside-
ració a tota la arquitectura romana quan diuen que «allo stato attuale no si hanno prove di 
monumenti romani a planta ellittica». Per ells l’aparició d’aquest mètode seria posterior. Menci-
onen el text Paradoxes de la mecànica d’Antemi de Tral·les (molt el 534 d.C.), arquitecte a qui 
Justinià encarregà el projecte i la construcció de Santa Sofia a Constantinopla. 

No obstant, uns 800 anys abans, cap al 350 a.C., Menaechmus usa les corbes còniques per 
resoldre el problema de Delian27 (Heath, 1896, p. 17). I és ben conegut el tractat sobre cor-
bes còniques d’Apol·loni de Perga (mort c. 192 a.C.) on es menciona que si es tracen línies 
rectes des d’un punt qualsevol d’una el·lipse fins als dos focus la suma de les distàncies és 
igual a l’eix major, concretament al llibre III 51-52, proposició 73 segons l’edició de Heath 
(1896), on es recull el següent enunciat: 

«In a ellipse the sum, and in a hyperbola the difference, of the focal distances of any point is equal to the axis 
AA’[l’eix major]» 

Tot i que Apoloni no ho especifica, aquesta proposició es pot reformular com una descrip-
ció del mètode del jardiner: a partir d’una corda i dues estaques (focus), situades a una dis-
tància menor que la longitud de la corda, subjectem els extrems de la corda a les estaques i 
la tensem formen un angle; les diferents posicions possibles del vèrtex que es forma sobre 
la corda van descrivint el perímetre de el·lipse amb un eix major igual a la longitud de la 
corda. Arquímedes formula una bona aproximació per calcular l’àrea d’una el·lipse: 

3
1
7 2 2

 

  

                                                      
26 «In the late roman republic conic curves were part of common mathematical Knowledge». 
27 Doblar el volum d’un cub. La solució de Menaechmus es basa en trobar la intersecció entre dues corbes 
còniques.  
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Aquesta mateixa aproximació a la superfície d’una el·lipse, la qual es basa en assimilar Pi a 
la fracció 22/7, és usada per Docci i Migliari (2001) com argument en favor d’un traçat oval 
del Coliseu de Roma! Diuen que permet amidar amb força exactitud un òval... evidentment 
si aquest s’assembla prou a una el·lipse. 

Apol·loni suggereix que el moviment dels planetes respon a una el·lipse amb el sol en un 
dels focus. Més endavant veurem un altre proposició d’Apol·loni que pot servir per calcular 
punts exactes de la paral·lela d’una el·lipse. En definitiva, els argument que demostren el 
coneixement de les el·lipses al món grecoromà anterior al segle I a.C. són abundants. 

 
imatge 39/ Diferents sistemes per traçar una el·lipse. 

Resulta curiós el fet de que Docci i Migliari, tot i descartar la el·lipse per la planimetria dels 
edificis romans, proposin un interessant sistema per replantejar punts del seu traçat mitjan-
çant l’instrument topogràfic emblemàtic dels constructors romans: la groma. A la imatge 
40 hem redibuixat la seva proposta (2001, fig. 7). Donat un semi-eix major (a) i un semi-eix 
menor (b), traslladem l’eix major (a) sobre l’eix menor de manera que obtenim un segment 
de longitud (a-b). Traslladem la longitud (a-b) sobre l’eix major i la dividim en sis parts 
(aquest nombre és arbitrari, com més parts fem més punts de l’el·lipse obtindrem). Dividim 
també en sis parts el semi-eix major (a) i tracem paral·leles al semi-eix menor (b). Tracem 
segment de longitud (b) entre els punts de la divisió dels segment (a-b) i les corresponents 
paral·leles resultants de la divisió de (a). La prolongació d’aquests segments fins a l’eix me-
nor té una longitud (a-b). És un sistema equivalent al mètode de la targeta (segona cons-
trucció de la imatge 39). La groma necessària per traçar amb aquest sistema l’arena de 
l’amfiteatre de Tarragona tindria uns braços d’uns 11.5 metres, és a dir, més que en un apa-
rell topogràfic hauríem d’imaginar-nos un sistema de fites clavades a terra. 
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imatge 40/ Redibuix de la proposta de Docci i Migliari (2001) per traçar una el·lipse mitjançant una groma. 

Pel que fa a la segona qüestió que hem plantejat, l’existència d’exemples d’amfiteatres amb 
un traçat el·líptic, la literatura científica acostuma a restringir el replanteig d’amfiteatres 
mitjançant el·lipses a edificis de poca entitat executats amb sistemes constructius simples 
(Golvin, 1988, p. 388) (Taylor, 2003, p. 43), o bé, com fa Gros (2002, p. 328), es considera 
que és possible que fos el mètode utilitzat en edificis anteriors a l’època flàvia, en un procés 
d’experimentació que hauria posat de manifest els problemes que comporta una geometria 
d’aquest tipus. Segons Gros es pot reconèixer una uniformitat planimètrica a l’època flàvia, 
amb un model de referència exemplificat pel Coliseu. 

Wilson Jones (1993) estudia 10 grans amfiteatres i considera que probablement cap d’ells té 
un traçat el·líptic. Restringeix el seu estudi als exemples que tenen unes dimensions majors 
de 100 metres, estan relativament ben conservats i presenten una façana monumental. Es 
pot considerar l’amfiteatre de Tarragona equiparable als exemples de grans amfiteatres es-
tudiats per Wilson Jones? Pel que fa a les dimensions, sí: la distancia entre els extrems del 
contorn exterior, des de la porta oest fins a la est, és d’uns 110 metres. L’estat de conserva-
ció és més discutible; a Tarragona tenim una arena ben conservada i algunes parts significa-
tives de l’estructura de les graderies. Manquen, justament, traces suficients de la tercera 
condició: la façana monumental. No obstant, com veurem a l’apartat 6 del present treball, 
hi ha indicis de que almenys la banda de mar presentava una façana amb diversos pisos 
d’arcades. Per Wilson Jones el traçat el·líptic estaria reservat a amfiteatres amb estructures 
rústiques, resolts amb una arquitectura rudimentària, en assentaments de frontera com Car-
nuntum, Micia, Vetera o Lambaesis. 

Trobem un estudi de dos exemples d’edificis de petites dimensions a Ziebart et al. (2007): 
els amfiteatres de Guildhall (Londres) i Sarmizegetusa (Romania). Els autors volien deter-
minar si la geometria de les restes del podi excavades de l’amfiteatre de Guildhall (un tram 
continu adjacent a una de les portes de l’eix major i altres fragments aïllats) corresponia a 
una el·lipse i, en cas de que fos així, determinar els paràmetres de la mateixa. Van formular 
un algoritme per calcular quina és l’el·lipse que encaixa millor en una sèrie de punts ‘sospi-
tosos’ de pertànyer a una corba d’aquest tipus. Per validar l’algoritme van provar-lo amb un 
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altre amfiteatre similar però millor conservat, el de Sarmizegetusa. El perímetre de l’arena 
dels dos amfiteatres analitzats sembla encaixar perfectament amb una el·lipse28, en el primer 
cas amb uns semi-eixos de 28.345 x 22.775 metres (una proporció d’aproximadament 1.25) 
i en el segon de 33.102 x 23.529 metres (una proporció de 1.406). Els autors reconeixen 
que el seu mètode d’anàlisi de les dades dels aixecaments no descarta un traçat mitjançant 
un òval de 8 centres. Volem assenyalar que la proporció de l’arena de Guildhall (5/4) es 
correspon amb la variant del traçat amb triangles pitagòrics que Golvin proposa per 
l’amfiteatre de Vetera (Birten) (veure imatge 15), mentre que la proporció que troben a 
l’arena de Sarmizegetusa és molt similar a √2, la qual correspon a la construcció que hem 
anomenat Serlio(4). No volem proposar que aquest dos amfiteatres estiguin en realitat tra-
çats mitjançant òvals de 4 centres, tan sols fem notar que és possible que dues de les cons-
truccions geomètriques que hem examinat podrien haver servit per replantejar els eixos 
principals d’aquestes arenes. 

El motiu principal que s’acostuma a argumentar en contra del replanteig el·líptic en grans 
amfiteatres és la dificultat que comporta traçar paral·leles a una el·lipse, doncs són corbes 
polinòmiques de vuitè ordre sense cap mètode gràfic directe de traçat. Pierre Gros (2002, p. 
327) assenyala que no és possible traçar el·lipses paral·leles amb els mateixos focus, fet que 
per ell implica usar mètodes empírics que provocarien irregularitats en l’amplada de la cavea. 
Per Ejnar Dyggve (1933) els romans coneixien tan l’el·lipse com l’òval, però es van inclinar 
per l’ús del segon degut a la facilitat per traçar paral·leles variant els radis dels arcs, un ar-
gument que s’ha reiterat a la literatura científica posterior. 

  

                                                      
28 A Sarmizegetusa la desviació màxima entre el traçat el·líptic proposat i els punts topogràfics de l’aixecament 
de les restes in situ és d’uns 10 cm, una discrepància que atribueixen a la exactitud del propi aixecament (uns 4 
cm) i als danys de l’estructura. També caldria considerar, afegim nosaltres, la possible imperfecció del replan-
teig. 
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El problema de traçar el perímetre de la façana exterior d’un amfiteatre un cop hem traçat 
amb una el·lipse la seva arena és abordat per Golvin (1988, p. 388). Planteja tres solucions. 
La primera consisteix en usar els mateixos focus que a la arena, amb un resultat clarament 
inacceptable, doncs es genera una secció de la cavea extremadament variable, molt més es-
treta en la intersecció amb l’eix longitudinal que en el transversal. A la imatge 41 es repro-
dueix aquesta proposat sobre l’Amfiteatre de Tarragona. A partir dels eixos de l’arena (a) i 
(b) es localitzen els focus (f.1) i (f.2) traslladant amb un compàs la longitud del semieix ma-
jor (a/2) des d’un extrem del semi-eix menor (b.2). Es marquen els extrems de l’eix menor 
del perímetre de la façana, (B.1) i (B.2). Es trasllada la distància [(f.1), (B.1)] amb una cir-
cumferència amb centre a (B.1) sobre una paral·lela de l’eix major, de manera que trobem 
els punts (A.1) i (A.2). Així, tenim una el·lipse exterior amb eixos (A) i (B) i focus (f.1) i 
(f.2) Com és evident aquesta construcció no és adequada per traçar el perímetre de la faça-
na: l’el·lipse exterior és, de forma molt evident, poc paral·lela a la interior. Si considerem 
una càvea amb una secció de 24,5 m sobre l’eix transversal, a l’eix longitudinal es veuria 
reduïda fins a 19,2 m. Confirmem el que diu Ghiretti (2008), cal reconèixer que la 
«impossibilità di disegnare ellipssi parallele a se stese, como sono le gradinate di un anfiteatro, mantenendo 
costanti i fuochi». 

 

imatge 41/ Traçat d’una el·lipse exterior a partir dels focus de la interior. 
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La segona solució que enumera Golvin consisteix en marcar sobre els dos eixos principals 
quatre punts a una distància concreta dels extrems de la primera el·lipse, una distància que 
correspondria a la secció de la cavea desitjada. Llavors es determinen els focus de la el·lipse 
que passa per aquests quatre punts i s’obté una construcció on tan l’arena com la façana 
són sensiblement paral·leles. Segons Golvin (1988, p. 399) les dues el·lipses són exactament 
paral·leles, però això no és cert. La paral·lela d’una el·lipse no és un altra el·lipse sinó una 
corba més complexa, però s’ha de reconèixer que la discrepància en el paral·lelisme de dues 
el·lipses traçades d’aquesta manera és mínima. A la imatge 42 podem comparar el períme-
tre de la façana de l’Amfiteatre de Tarragona dibuixada amb aquest sistema (en línia contí-
nua) amb la paral·lela exacta (en línia discontínua) que passaria pels eixos (A) i (B). Com es 
pot comprovar, la desviació màxima no és molt significativa, està al voltant dels 30 centí-
metres al tram mig de cada quadrant. 

 

imatge 42/ Traçat d’una el·lipse exterior ajustant els focus per tal que sigui equidistant de la interior en les interseccions amb els 
eixos principals. 
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La tercera solució que planteja Golvin consisteix en usar una corda on s’ha marcar la dis-
tància a la qual es vol traçar la paral·lela. Tot i que no hi ha un mètode gràfic exacte per 
traçar una paral·lela a una el·lipse, sí que hi ha un sistema gràfic aplicable a un replanteig 
d’obra per traçar perpendiculars a una el·lipse de forma exacta. Es basa en el fet de que les 
línies que uneixen un determinat punt d’una el·lipse amb els seus focus formen el mateix 
angle amb la recta tangent a l’el·lipse en aquell punt, una propietat geomètrica ja coneguda 
a l’antiguitat, descrita per Apol·loni a Les Còniques, llibre III 48, proposició 71 segons 
l’edició de Heath (1896), on trobem aquest enunciat: «The focal distances of P [un punt sobre 
una cònica] make equal angles with the tangent at that point». Això implica que la bisectriu de les 
línies que uneixen un determinat punt d’una el·lipse amb els seus focus és perpendicular a 
la tangent a l’el·lipse (i a la pròpia el·lipse) en aquell punt. Si marquem una sèrie de punts 
en una el·lipse, amb aquest mètode podem traçar rectes perpendiculars a la mateixa per 
cadascun d’ells (veure imatge 43). Per replantejar, per exemple, la secció d’amplada (s) de 
les graderies tan sols caldria situar la seva mida sobre les perpendiculars. Obtindríem així 
una sèrie de punts per on passa paral·lela exterior a una distància (s). No obstant, en el cas 
de Tarragona ens trobem amb el problema ja mencionat quan parlàvem d’un possible traçat 
oval: la graderia septentrional està tallada a la roca. Els constructors no disposaven d’un pla 
de replanteig que abastés tota la estructura, de manera que el mètode descrit podria ser usat 
en la banda meridional i els extrems oriental i occidental, però difícilment en tot el períme-
tre del recinte. 

 
imatge 43/ Traçat exacte de perpendiculars a una el·lipse. 
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També hi ha un mètode aproximat per traçar perpendiculars a una el·lipse que pot oferir 
bons resultats. Consisteix en traçar una sèrie de circumferències amb el mateix radi sobre el 
desenvolupament de la el·lipse, situant successivament el centre en la intersecció de la cir-
cumferència anterior amb el perímetre de la el·lipse. Si unim les interseccions entre cada 
circumferència i la següent obtenim rectes aproximadament perpendiculars a l’el·lipse. Com 
més petits siguin els cercles més exacte és la perpendicular que obtenim. De fet, treballant 
amb un programa de CAD sobre la el·lipse que descriuria el perímetre del podi de 
l’Amfiteatre (amb eixos de 61.5 x 38.5 m), si usem cercles de pocs centímetres les rectes 
obtingudes són indistingibles de les perpendiculars exactes. Però en un replanteig real de 
l’edifici, o fins i tot usant paper i compàs, ens trobem amb el problema de que com més 
petits siguin els cercles que tracem més incertesa gràfica tenim degut als gruixos del traçat. 
Caldria optar, doncs, per una solució de compromís. A la imatge 44 s’han traçat cercles de 
7.88 m, obtenint rectes amb una desviació respecte al perpendicular teòrica inferior a 0,5º. 
El mateix problema amb la graderia excavada a la roca que hem mencionat abans pel mè-
tode amb perpendiculars exactes és aplicable aquí. 

 
imatge 44/ Traçat aproximant de les perpendiculars d’una el·lipse. 
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Existeixen altres sistemes gràfics per aproximar el contorn de les paral·leles a una el·lipse. 
A la imatge 45 se’n mostren dos, el primer (1.) consistent en traçar múltiples cercles tan-
gents a la corba de la qual es vol obtenir la paral·lela, el segon (2.) en traçar múltiples semi-
cercles amb centre a la corba de referència. Son procediments menys rigorosos geomètri-
cament; no obtenim punts de la paral·lela que es vol traçar, tan sols un seguit d’arcs als 
quals és tangent. No obstant, la seva posada en obra és immediata. En el cas (1.) podem 
imaginar un replanteig de la paral·lela a una filada de les graderies usant una roda. En el cas 
(2.) es podria usar un escaire en què un braç es recolzaria en el frontal d’una filada de se-
ients, actuant com eix de gir per l’altre braç que quedaria sobre l’horitzontal dels seients, de 
manera que es marcaria el límit del frontal de la següent filada. Aquest sistemes no són in-
compatibles amb els anteriors, es podrien usar diferents mètodes pel replanteig general i 
pels canvis de secció interiors de les graderies. 

 
imatge 45/ Sistemes per replantejar paral·leles aproximades a una el·lipse. 
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Una aproximació interessant per traçar paral·leles a una el·lipse pot ser invertir el concepte 
de mètode derivat de Golvin, segons el qual els amfiteatres volen reproduir la forma el·líptica 
però per simplificar el replanteig s’hauria optat a la pràctica per traçar corbes policèntriques 
que aproximin una el·lipse, és a dir, un òval que aproximi una el·lipse equivalent amb els ma-
teixos eixos principals. Proposem que el mètode es pot entendre també a la inversa, si te-
nim una el·lipse podem usar els centres d’un òval equivalent que aproximi la seva curvatura 
per traçar perpendiculars a la el·lipse. 

Com ja hem vist, la proporció dels eixos de l’arena de Tarragona sembla correspondre for-
ça bé amb el traçat que hem anomenat òval òptim de Serlio. Suposem que el perímetre de 
l’arena és una el·lipse; trobem els centres de l’òval òptim de Serlio (c.2) i (c.2’) al punt mig dels 
semi-eixos majors. Els centres (c.1) i (c.1’) estan als vèrtexs dels triangles equilàters amb 
base al segment [(c2),(c.2’)]. Marquem una sèrie de punts sobre la el·lipse i els unim amb els 
centres de l’òval; obtenim una sèrie de línies quasi perpendiculars al perímetre de l’el·lipse 
de l’arena. Sobre la prolongació d’aquestes línies marquem l’amplada de la secció de les 
graderies (s), de manera que obtenim una sèrie de punts que delimiten el perímetre de la 
façana exterior. La desviació màxima d’aquests punts respecte a la paral·lela exacta de 
l’el·lipse de l’arena està al voltant dels 5 centímetres. 

 

imatge 46/ Traçat de perpendiculars a una el·lipse a partir dels centres d’un òval equivalent. 
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Hi ha algun gran amfiteatre al qual se li hagi atribuït un traçat el·líptic? A la imatge 47 hem 
construït un replanteig d’aquest tipus per Pompeia sobre l’aixecament de la planxa XXXIII 
de Golvin (1988). El punt de partida seria l’eix menor (b). El semi-eix menor [(O),(b.1)] 
estaria format per dos mòduls; es trasllada un mòdul sobre l’eix major, marcant el punt (p). 
Tenim un triangle rectangle amb vèrtex a (O), (b.1) i (p). Traslladem la hipotenusa 
[(b.1),(p)] sobre l’eix major amb una punta de compàs a (p), de manera que trobem un dels 
focus de la el·lipse (f.2) amb eixos (a) i (b), la qual reprodueix fidelment el traçat de l’arena. 
La distància entre (a.2) i (O) és igual al segment [(b.1),(f.2)]. És interessant assenyalar que la 
proporció entre la distància dels focus a la intersecció dels eixos i el semi-eix menor és la 
proporció àurea [(f.2),(O)]/(b/2)=Φ. Per traçar el perímetre exterior del recinte hem traçat 
també una el·lipse amb el mateix mètode que havíem dibuixat a la imatge 18: traslladem el 
semi-eix major [(A.1),(O)] amb una punta de compàs a (B.1), les interseccions amb l’eix 
major són els focus de la el·lipse exterior, (F.1) i (F.2), que de fet coincideixen força bé amb 
els límits de la part descoberta de les portes principals. 

Aquesta construcció produeix una proporció entre els eixos principals (a/b)≈1.902, gairebé 
idèntica a la que proposen Duvernoy i Rosin (2004) en un detallat estudi sobre la geometria 
de l’amfiteatre de Pompeia on arriben a la conclusió de que el seu traçat és el·líptic. De 
l’aixecament en que es basen dedueixen uns eixos de l’arena de 19x10 mòduls (una propor-
ció de 1.9), on cada mòdul correspondria a 3.5 metres, uns 12 peus romans. Parteixen d’un 
mostreig de punts topogràfics dels contorns de l’arena (99 punts), un canvi de secció in-
termedi (69 punts) i el perímetre exterior de la cavea (80 punts). Comparen les dades de 
l’aixecament amb tres possibles models geomètrics: l’el·lipse, l’òval que nosaltres hem 
anomenat òval òptim de Serlio i un òval òptim de 4 centres29. La comparació consisteix en tres 
anàlisis diferents de les dades: (i) els errors absoluts en l’encaix entre els diferents models i 
les dades topogràfiques, definits per la distància en perpendicular dels punts topografiats 
respecte a les diferents figures considerades, (ii) una anàlisi estadística per corroborar que 
les diferències detectades en els errors absoluts siguin significatives i (iii) una comparació de 
perímetres i àrees dels diferents models respecte a les dades topogràfiques. La conclusió és 
que, almenys des del punt de vista de l’anàlisi numèric, la geometria de l’amfiteatre de 
Pompeia encaixa millor amb una el·lipse que no pas amb cap dels dos òvals considerats. 
Els autors fan també una reflexió sobre el procés constructiu que reafirma les seves conclu-
sions: un traçat oval implicaria que els centres dels arcs amb radi major haurien quedat so-
bre la pendent de les graderies, formada per terraplens i desmunts, a una cota molt superior 
a la de l’arena. Aquesta reflexió és coincident a la que hem fet reiteradament per Tarragona 
en relació a la graderia tallada a la roca de la banda septentrional. Tornant a Pompeia, fins i 
tot Wilson Jones (1993) deixa oberta la possibilitat d’un replanteig el·líptic, tot i que consi-
dera més probable un òval de 8 centres. 

                                                      
29 No especifiquen com han trobat aquest òval òptim. Podem suposar que donades les proporcions dels eixos 
principals que es desprenen de l’aixecament han calculat l’òval amb quatre centres de curvatura que millor 
aproxima la única el·lipse possible, el que nosaltres hem anomenat també òval òptim. 
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imatge 47/ Proposta pel traçat de l’amfiteatre de Pompeia mitjançant el·lipses, articulada a partir de la planimetria de la planxa XXII 
de Golvin (1988). 

Rosin i Trucco (2002) apliquen al Coliseu de Roma una metodologia similar a la usada per 
Duvernoy i el propi Rosin a Pompeia. Comparen el perímetre real del Coliseu (segons aixe-
cament de M. Docci) amb les geometries que consideren (l’el·lipse, un òval que nosaltres 
hem anomenat òval òptim de Serlio i un òval òptim de 4 centres). Analitzen la idoneïtat de 
diferents traçats mitjançant un anàlisi del errors absoluts en l’encaix i un anàlisi estadístic 
(en aquest cas no es fa una comparació dels perímetres i les àrees). Reiteren que fan aquesta 
aproximació en contraposició a un simple examen visual, degut a la irregularitat d’un edifici 
que ha patit el rigor dels segles, fet que provoca petites variacions formals que fan impossi-
ble un encaix exacte entre les estructures i una figura teòrica. Les dades no són tan conclo-
ents com a Pompeia. L’el·lipse és la figura que millor encaixa, però les diferències respecte 
a un òval òptim, com reconeixen els propis autors, són tan subtils que l’anàlisi estadística 
no pot confirmar que siguin prou significatives. 
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El traçat el·líptic pel Coliseu de Roma és defensat en diferents treballs per Giuseppe Birardi 
(1988) i (1992). La seva proposta és mencionada de passada per Wilson Jones (1993 nota 
20). Per la seva part, Mario Docci i Riccardo Migliari (2001) la desacrediten dient que Bi-
rardi es basa per les seves conclusions en un aixecament «aerofotogrammetrico, a scala 1/500, 
che non consente di osservare la parte basamentale del monumento, la sola in grado di fornire indizi precisi», 
una apreciació que considerem inexacta. A Birardi (1988) s’explica que en l’aixecament s’ha 
combinat la fotogrametria aèria i terrestre, la primera per definir la planta de l’edifici a esca-
la 1/100 i la segona per encaixar alçats a escala 1/50. No és cert que es prescindeixi de la 
base del monument. L’objectiu d’exactitud mètrica el fixa en 2 cm, més que suficient per un 
anàlisi acurat de la geometria de l’edifici. És cert que al principi de l’article menciona una 
fotogrametria aèria a 1/500 del 1981 on considera que la geometria el·líptica era ja evident, 
però els seus treballs de finals dels anys 80 van més enllà. 
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A la imatge 48 fem una proposta sobre l’aixecament de l’amfiteatre d’Arles (planxa XXXV 
de Golvin). Comparem el traçat que tots els autors de referència proposen per aquest edifi-
ci (un òval generat per triangles equilàters, a la part superior de la imatge) amb una variant 
del traçat que hem proposat per Pompeia (una el·lipse, part inferior de la imatge).  

El traçat el·líptic, com a Pompeia, partiria de l’eix menor, però en aquest cas es dividiria en 
tres mòduls. Es trasllada un mòdul sobre l’eix menor, marcant el punt (p). Tenim un trian-
gle rectangle amb vèrtex a (O), (b.1) i (p). Traslladem la hipotenusa [(b.1),(p)] sobre l’eix 
major amb una punta de compàs a (p), de manera que trobem un dels focus (f.2) de la 
el·lipse amb eixos (a) i (b). La distància entre (a.2) i (O) és igual al segment [(b.1),(f.2)]. La 
proporció dels eixos de l’arena queda en 1.71, lleugerament menor a la que donen els trian-
gles equilàters, 1.73 (per ser exactes, √3). 

Un indicador de que el traçat el·líptic que proposem per Arles és viable ens el dona l’estudi 
de la convergència dels murs radials que suporten la graderia. Una bona part d’ells semblen 
convergir als punts (p) i (p’) que hem usat. Les directrius d’aquests murs no són perpendi-
culars ni a l’arena ni al perímetre exterior, amb els evidents problemes constructius derivats: 
si examinem les estructures de suport veiem com cada mur radial forma un angle diferent 
amb els corredors anulars. Això implica que les trobades dels murs, la planta de les escales i 
la geometria de les voltes són diferents a cada crugia. En altres amfiteatres, com el Coliseu, 
Capua, Thysdrus o Pola, els murs radials sí que són sensiblement perpendiculars al períme-
tre del traçat30. També a Verona són perpendiculars a la façana i l’arena, un amfiteatre que 
segons Golvin i Wilson Jones respon al mateix sistema de traçat que Arles, de manera que 
tindríem dos amfiteatres en teoria construïts a partir d’un mateix esquema geomètric però 
amb plantes completament contradictòries pel que fa a la directriu dels murs principals de 
l’estructura. 

També hi ha altres explicacions per la no perpendicularitat dels murs de Nimes i Arles res-
pecte als contorns dels respectius edificis. Si dividim el perímetre exterior en mòduls iguals 
i tracem els murs en perpendicular a la façana hi ha un notable canvi d’amplada de les cru-
gies quan arriben a l’arena: les més properes als extrems longitudinals s’estrenyen més que 
les properes a l’eix transversal. Segons Wilson Jones (1993) alguns arquitectes devien deslli-
gar la geometria radial de l’anular per evitar aquest problema, tot i que així es generaven 
compartiments romboïdals a l’estructura força difícils d’executar. 

                                                      
30 Per Docci i Migliari (2001), en referència al Coliseu de Roma, les directrius dels eixos dels murs i de les 
voltes que suporten són una evidencia fonamental per identificar el seu traçat oval. 
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imatge 48/ Dos traçats alternatius per l’amfiteatre d’Arles. A la part superior, òval a partir de triangles equilàters. A la part inferior, 
el·lipse a partir d’una construcció dels eixos de l’arena amb regla i compàs. 
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6. IDENTIFICACIÓ DE LES ESTRUCTURES 

Per poder estudiar la geometria de l’amfiteatre de Tarragona cal entendre el conjunt mo-
numental on està integrat. 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 (apartat 6.1), per 
poder descriure després les principals característiques dels edificis que defineixen les tres 
fases principals del conjunt: amfiteatre, basílica i església (apartat 6.2). A partir del segle 
XVI tenim gravats, plànols i, ja al segle XX, fotografies que permeten seguir gràficament les 
transformacions de la seva configuració (apartat 6.3). 
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6.1. EL CONJUNT MONUMENTAL, RESSENYA HISTÒRICA 

L'amfiteatre de Tarragona es va bastir entre el 100-125 d.C.31 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 56), ocupant l’espai d’un àrea funerària 
que podem relacionar amb la proximitat de la Via Augusta. La seva finalitat era acollir es-
pectacles públics que consistien en combats de gladiadors, caceres de feres i lluites atlèti-
ques. A partir 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)32, 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 dona-
va 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 proble-
mes interns (crisi econòmica, revoltes, usurpacions del poder) i atacs de pobles germànics33. 
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. 

 

                                                      
31 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 Julio-
Claudia (primera meitat segle I d.C.). Tant a (TED'A, 1990) com a (Dupré, 1992) es considera l’època Julio-
Claudia 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. 
32 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. 
33 De fet, el 260 d.C. Tarraco va patir una incursió dels francs. Havien travessat la Gàl·lia i van ocupar breu-
ment la ciutat, fins que van decidir apoderar-se dels vaixells del port amb la intenció d’arribar a terres africa-
nes. 
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imatge 49/ 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 50/ El conjunt històric de l’amfiteatre de Tarragona. Perímetre aproximat del recinte d’espectacles (a), basílica visigòtica (b) i 
església romànica (c). 
 

 
imatge 51/ Vista general des del nord-oest. Restitució de la configuració inicial de l’Amfiteatre. No coneixem cap evidència arqueo-
lògica del velarium. Josep M. Toldrà 2013. 
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imatge 52/ Vista general des del nord-oest. Restitució de la basílica bastida a l’arena. Josep M. Toldrà 2012. 

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 rela-
cionar 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 dels jocs. Pel que fa al seu entarimat superior, desapareix 
en un moment avançat del segle V. 

A finals del segle VI l’arena de l’Amfiteatre acull la construcció d’una basílica cristiana en 
record dels màrtirs34, molt venerats tan a Tarraco com a la resta de la Hispania. Ja desapare-
gut l’Imperi Romà, les transformacions urbanístiques de Tarragona reflecteixen un predo-
mini 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 cos-
tums pagans que la primitiva església censurava. 

Tarragona va continuar essent una de les principals metròpolis hispanes durant la monar-
quia 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 terri-
tori escassament poblat, de frontera entre cristians i musulmans. Aquesta situació no con-
clourà fins la reconquesta impulsada pels Comtes Catalans al segle XI, la qual anirà acom-
panyada 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. 

                                                      
34 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. 
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És llavors quan sobre la basílica d’època visigòtica es basteix una església romànica dedica-
da a Santa Maria del Miracle, tal com ens explica Sanç Capdevila (1924, p. 3) en la mono-
grafia 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.» 

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. 

 
imatge 53/ Vista general des del nord-oest. Restitució de l’església romàmica bastida a l’arena. Josep M. Toldrà 2012. 

Durant el segle XIX acull un presidi on s’allotjaven els treballadors forçats ocupats en 
l’ampliació del port. A principis del segle XX el penal s’amortitza i el conjunt esdevé de 
titularitat municipal. Amb la voluntat de deixar a la vista l’església romànica s’enderroquen 
les estructures adjacents bastides al llarg dels anys, amb el desafortunat resultat de que part 
de les voltes de la nau principal col·lapsen el 1915. El 1923 es decideix fer una voladura de 
les parts encara en peu. 

Abans i després de la guerra civil hi ha diversos intents de dignificar la zona que no fructifi-
quen, així com excavacions de poc abast per estudiar les parts llavors no visibles de 
l’Amfiteatre. Ente els anys 1948 i 1957 Samuel Ventura dirigeix la primera excavació en 
extensió del conjunt, arribant fins al nivell de l’arena i identificant la basílica visigòtica. 
L’arquitecte Alejandro Ferrant és el responsable de la reconstrucció de part de les graderies 
orientals duta a terme entre els anys 1967 i 1973. Els anys 80 el Taller Escola d’Arqueologia 
(TED’A) vehicula un ambiciós estudi del conjunt consistent en excavacions arqueològi-
ques, la revisió de la documentació disponible i un complet aixecament. Els darrers anys 
s’han executat intervencions arquitectòniques menors per facilitar l’accés del visitants i ga-
rantir la conservació d’algun element particular de les estructures. 
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imatge 54/ Vista general des del nord-oest. El presidi del segle XIX. Josep M. Toldrà 2013. 

 

imatge 55/ Vista general des del nord-oest. Estat actual. Josep M. Toldrà 2012. 
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6.2. DESCRIPCIÓ DEL CONJUNT MONUMENTAL 

Abans de començar a descriure les diferents estructures hem de fer menció a com referirem 
la seva orientació. L’eix curt de l’Amfiteatre segueix un traçat que es desvia 30º respecte a la 
directriu nord-sud (l’extrem nord de l’eix està desplaçat 30º cap a l’oest i, en conseqüència, 
l’extrem sud 30º a l’est). Per tal de simplificar les descripcions hem considerat que l’eix curt 
va de nord a sud i l’eix llarg va d’est a oest. En altres estudis sobre el conjunt s’ha optat per 
l’opció de considerar que l’eix curt va de nord-oest a sud-est i l’eix llarg de sud-oest a nord-
est (TED'A, 1990), una solució més aproximada a la realitat doncs implica una desviació de 
tan sols 15º respecte l’orientació real, però que dóna lloc unes descripcions més carregoses i 
poc intel·ligibles. 

 
imatge 56/ 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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6.2.1. L’AMFITEATRE 

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 talla-
da 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 57 veiem una planta esquemà-
tica amb els diferents sistemes constructius usats: voltes de formigó (a), estructura adinte-
llada 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 57 és molt 
similar a la que va publicar el TED’A (1990, p. 147), i en part coherent a amb la planta re-
constructiva de la figura 2 de la planxa XVIII de Golvin (1988) (la reproduïm a la imatge 
8), on, sense entrar ara en els detalls de la configuració dels accessos que planteja, veiem 
una meitat sud íntegrament resolta mitjançant voltes. 

 
imatge 57/ Esquema dels sistemes constructius usats per bastir les graderies de l’Amfiteatre de Tarragona. 
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imatge 58/ Superposició de la secció de l’Amfiteatre i la secció geològica elaborada per Albalat i Carulla (2009). 

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, inter-
romput 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 apro-
ximadament 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 mar-
caven els canvis de secció35. 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 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 res-
tes 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) 
(veure imatge 59 i imatge 60). En base a aquestes observacions hem traçat una restitució 
de les graderies (veure imatge 10) on s’ha considerat que per sobre del podi de l’arena hi 
havia 3 filades de seients a la ima cavea, un primer corredor anular, un segon podi que pujava 
fins una media cavea, aquesta formada per 10 filades de seients, amb un segon corredor anu-
lar a la part superior, un tercer podi, la summa cavea també amb 10 filades de seients i, final-
ment, un darrer corredor anular al coronament36. 

  

                                                      
35 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.  
36 És difícil determinar el nombre de filades de la ima cavea i de la summa cavea. De la primera en queden restes, 
però segons com s’interpreti l’articulació del podi es pot considerar que tenia tres o quatre filades. En el segon 
cas l’escassetat d’evidències materials fa que s’hagi d’extrapolar la secció de la media cavea fins la trobada amb el 
perímetre exterior. 
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imatge 59/ Ortofotografia obtinguda a partir d’una fotogrametria de la cavea septentrional tallada a la roca. 
 

 
imatge 60/ Planimetria de la cavea meridional, segons el TED’A (1990). 

Segons la restitució proposada, el perímetre total mig37 de les filades de seients de la ima 
cavea seria de 173.4 m, el de la media cavea 221.88 m i el de la summa cavea 279.04 m. Si consi-
derem que cada espectador ocupava 0.4 m de seient i fem una deducció del 10% per reper-
cutir l’espai ocupat per accessos i escales, es pot estimar un aforament total pel recinte de 
12831 localitats38. Els 0.4 m per seient responen a les marques que es poden distingir en 
alguns dels carreus que configuraven l’acabat de les graderies sobre l’estructura de suport 
avui visible39, alguns d’ells reaprofitats a la fonamentació de l’església visigòtica. Si fem un 
càlcul de l’aforament amb paràmetres contemporanis, uns 0.6 m per seient, l’aforament 
resultant es reduiria fins a 8554 localitats. 

                                                      
37 Hem fet la mitjana aritmètica entre la primera i la darrera filada de cada secció de la graderia. En el cas de la 
media cavea tenim un perímetre mig de P=(243.04+200.72)/2=221.88 metres. 
38 Un aforament similar a les 14.000 localitats que proposa Dupré (1993), considerant una ima cavea de 3 fila-
des, una media cavea de 10 filades i una summa cavea de 11 filades. 
39 De fet, el ritme d’aquestes marques és variable i lleugerament menor als 0,4 m, entre 0,36 i 0,38 m, però les 
inscripcions gravades sobre la cara frontal indiquen que alguns càrrecs oficials ocupaven més d’un seient, de 
manera que hem arrodonit la xifra lleugerament a l’alça. 
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ima cavea 173.40 3 520.2 468.18 1170 780 

media cavea 221.88 10 2218.8 1996.92 4992 3328 
summa cavea 279.04 10 2790.4 2511.36 6278 4186 

A F O R A M E N T   T O T A L     12440 8294 

El final de la secció tipus que hem descrit seria la façana exterior, de la qual, malaurada-
ment, 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. La façana arquetípica dels amfiteatres romans consisteix 
en una successió de dos o tres pisos, on en cada nivell un seguit d’arcades queden emmar-
cades per diferents ordres arquitectònics. Aquesta és la solució adoptada als amfiteatres de 
Roma, Nimes i Arles, tots ells construïts en època flàvia, lleugerament més antics que el de 
Tarragona. Tal com assenyala Gros (2002, p. 325) aquesta tipologia de façana és deutora 
dels teatres urbans, essencialment el teatre de Marcellus, i es reproduirà en amfiteatres amb 
una cronologia molt més avançada, com el de El Djem, bastit a mitjan de segle III. No 
obstant, en tots aquests casos la composició dels pisos no és una pell independent del sis-
tema constructiu intern, sinó que trasllada a l’exterior l’estructura principal de suport. El 
ritme de les arcades reprodueix el de les voltes que suporten les graderies, i el nivell dels 
diferents pisos coincideix amb el dels corredors anulars que distribueixen els espectadors. 
S’han fet diverses interpretacions de la façana de l’amfiteatre de Tarragona seguint aquest 
model. Per Ruiz de Arbulo (2006, p. 35) «la façana exterior era una enorme el·lipsi 
d’arcades superposades, realitzada íntegrament en cadirat. La reutilització d’aquests carreus 
i el seu fàcil transport per la seva proximitat al mar han provocat la desaparició gairebé 
completa d’aquesta façana». També es proposa una façana amb arcades a Dupré (1992), 
puntualitzant que s’haurien d’adaptar a la topografia variable del terreny circumdant i que-
darien interrompudes pels cossos d’opus quadratum a les portes est i oest. 

El mateix problema que impedeix restituir amb seguretat la configuració original de la faça-
na, la manca de restes a la corona més exterior de la secció de la graderia, fa també difícil 
interpretar les circulacions que seguia el públic per arribar als seients. No obstant, podem 
examinar alguns elements arquitectònics significatius que ens poden ajudar a tenir una certa 
idea d’aquests recorreguts. 

  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA GEOMETRIA DE L'AMFITEATRE DE TARRAGONA 
Jose Maria Toldrà Domingo 
Dipòsit Legal: T 346-2014 
 



L a   g e o m e t r i a   d e   l’ a m f i t e a t r e   d e   T a r r a g o n a 
 

105 
 

En primer lloc, la porta oest, flanquejada per grans massissos de pedra en la seva obertura a 
façana. Comunica directament l’exterior i l’arena a través d’un corredor de 3.4 metres 
d’amplada, amb una forta inclinació per baixar un desnivell d’uns 3 metres. Part dels murs 
laterals, on s’obre una sala a cada banda, són originals, mentre que la volta de cobriment es 
va bastir durant els treballs de reconstrucció de les graderies dirigits per Alejandro Ferrant. 
Abans d’arribar a l’arena trobem unes escales als laterals que permeten accedir a les graderi-
es, així com portes d’accés al passadís de servei situat darrera el podi (TED'A, 1990, p. 
143).  

La porta est, a l’extrem oposat del eix longitudinal del recinte, té una configuració molt 
similar. Les diferències més notables les trobem al pla de terra. Tot i que la sedimentació 
estratigràfica cobreix la sortida, no sembla que el nivell d’ús tingui el fort pendent que tro-
bem a la porta oest, indicant que conduiria fins un espai exterior a una cota molt similar a la 
de l’arena, possiblement lleugerament superior. D’altra banda, a la porta oest el paviment es 
recolzava en el terreny natural, mentre que aquí el fossat de l’eix llarg de l’arena es perllon-
gava en part de la galeria, de manera que l’embigat de fusta que el cobria formava el pavi-
ment d’un tram d’aquest accés. 

El segon element a considerar per intentar desxifrar els recorreguts és la graderia meridio-
nal. Al nivell inferior tenim quatre voltes (veure imatge 61). La més ample (a), alineada 
amb l’eix transversal del recinte, comunica amb l’arena a través d’un canvi de secció (e), i 
amb les dues voltes adjacent a la banda est, (b) i (c), a través de dues petites portes. Aques-
tes dues voltes més estretes no comunicaven originalment amb l’arena, s’entregaven al mas-
sís de formigó que suporta la ima cavea, però la més oriental es va ampliar en algun moment 
fins arribar al passadís del podi (f). La quarta volta (d), encara més a l’est, té una amplada 
similar a les dues anterior però una profunditat menor, amb un fons situat aproximadament 
sota el límit entre la media cavea i la summa cavea. El perímetre de la façana principal del recin-
te el marcarien es testers dels murs que separen les voltes (b) (c) i (d). Davant la volta (d) 
trobem un mur que descriu una curvatura aproximadament paral·lela a la façana; s’ha inter-
pretat que seria el límit d’una escala que pujaria fins a la plataforma del nivell superior40. A 
l’espai de transició entre la volta gran i l’arena (e) trobem una escala que baixa fins una gale-
ria soterrada (veure la secció transversal de la imatge 62). A la banda de mar de la volta 
principal els murs de suport sobresurten del pla de façana, formant un punt singular just en 
l’eix curt de l’edifici (almenys en aquest nivell), amb dues petites portes que permetrien una 
sortida lateral a cada banda. 

L’estructura del nivell inferior es repeteix, en línies generals, al nivell superior, però amb 
voltes que ressegueixen la inclinació de les graderies que suporten (veure imatge 62). La 
volta més ample, sobre l’eix curt del recinte, presenta una gran obertura en forma d’arc que 
comunica la plataforma d’aquest pis amb el passadís anular situat entre la ima i la media cavea. 
Les restes conservades dels murs de suport d’aquestes voltes no arriben fins a la línia de 
façana, però en la seva arrencada es pot intuir que prop del contorn exterior hi havia una 
sèrie d’obertures que permetrien la circulació entre les diferents crugies, de manera que des 
d’aquest nivell es podria accedir a diferents passadissos radials d’accés a la graderia. No hi 
ha cap traça de la presència d’escales per accedir a hipotètics vomitoris o corredors anulars 
situats als nivells superiors. És possible que l’accés a aquests nivells superiors es resolgués 
de forma similar a l’actual: des de la part superior del turó, a la zona de la graderia tallada a 
la roca, s’accediria a un passadís superior des d’on el públic baixaria fins als seients. 

                                                      
40 Veure axonometria reconstructiva a la figura 177 del TED’A (1990). 
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imatge 61/ Planta de l’estat actual del nivell inferior de les voltes de suport de la cavea meridional. Volta principal (a), voltes secun-
dàries (b) (c), volta curta (d), connexió de la volta principal amb l’arena (e), obertura del massís de la graderia cap a l’arena (f), 
passera accés visitants (g), espai obert davant la façana meridional (h), línia ferroviària (i). 

 
imatge 62/ Secció transversal per la banda meridional de l’eix curt del recinte. Església romànica (a), passera per visitants (b), 
fossat (c), nivell superior de les voltes de suport de la cavea (d), nivel inferior de les voltes (e), galeria soterrada (f), inici de la 
plataforma de la línia ferroviària (g). 
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6.2.2. LA BASÍLICA VISIGÒTICA 

Abans de la seva redescoberta, 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 (1924) es-
pecula també amb una tradició més antiga de Sta. Maria del Miracle. Es basa en una menció 
a l’Oracional de Verona41, d’inicis del segle VIII. 

«No és impossible que el temple, conegut per Sta. Maria del Miracle, tingui una tradició molt 
més antiga [...] consta que en els temps visigots hi havia a Tarragona vàries esglésies, car en el 
còdex gòtic veronès es llegeix que desprès de “Laudes” s’anava, cantant, a l’església de S. 
Fructuós [...] i els P.P. Agustins es vanten de haver tingut església i convent de la ciutat nos-
trada [Tarragona] antes de la invasió moruna.» (Capdevila, 1924) 

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 construc-
tiva 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 longi-
tudinal 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 exte-
riors. 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 
amb tres cambres i enterraments dispersos. S’han documentat fins a 48 sepulcres. 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. 

  

                                                      

41 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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6.2.3. L’ESGLÉSIA ROMÀNICA 

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 Ca-
dafalch (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». 

El seu nom respon a l’advocació de l’església (Santa Maria) i al topònim del seu emplaça-
ment, la platja del Miracle. Segons alguns autors la traducció al castellà del topònim Miracle 
per Milagro ha provocat confusió sobre el seu sentit original (Ruiz de Arbulo, 2006, p. 38), 
que en realitat faria referència a un mirador, molt probablement les graderies de la banda 
meridional de l’Amfiteatre, una excel·lent atalaia d’observació (TED'A, 1990, p. 243). Al-
tres autors interpreten que el topònim es refereix a un miracle en el seu sentit religiós: Cap-
devila (1924, p. 13-20) proposa fins a quatre possibles miracles que podrien estar en 
l’origen del terme. 

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 am-
plada de 23.5 metres. La nau principal té una llargada de 25 metres, una amplada de 10 me-
tres 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 gai-
rebé idèntiques, mentre que l’absis quadrangular té una amplada i una llum un metre inferi-
ors. 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 arren-
caven 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 grade-
ries del quadrant sud-est de l’Amfiteatre, provocant un acusat canvi de nivell entre els dife-
rents àmbits. Quan es va establir el convent del trinitaris al segle XVI es va recréixer osten-
siblement el nivell d’ús de la nau principal, fet que va provocar l’amortització de la portala-
da 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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6.3. LES IMATGES HISTÒRIQUES QUE ENS HAN ARRIBAT 

A partir del segle XVI tenim una interessant producció gràfica que ha acompanyat als estu-
dis, intervencions reeixides i projectes frustrats que han tingut com objecte el conjunt mo-
numental 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. 

6.3.1. 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»42. En el apunts prepara-
toris de la publicació, en canvi, l'anomena «coliseu» (Duran, 1984). Possiblement, durant la 
fase de redacció del Libro de las grandezas, va conèixer43Anton Van den Wyngaerde, pintor 
flamenc que per encàrrec Felip II va dibuixar nombroses vistes de ciutats, entre elles Tarra-
gona, on estava el 1563. Wyngaerde va dedicar dos esbossos a l'estructura de l’Amfiteatre 
llavors més visible44, la graderia sud (imatge 63 i imatge 65). En una vista general de la 
ciutat que va dibuixar des del mar (imatge 65) es distingeixen també les voltes de suport de 
la cavea, amb l’església del Miracle en segon terme (imatge 66). 

Wyngaerde va començar a servir a Felip II a partir de 1557, acompanyant-lo en campanyes 
militars pels Països Baixos i en estades a Anglaterra (1558) i Roma (1560). Abans, a partir 
del 1543, havia treballat pel monarca anterior, Carles V, seguint-lo en campanyes a França i 
Alemanya i en viatges a Anglaterra, els Països Baixos, Nàpols i Gènova. La data de la mort 
de Wyngaerde, el 7 de maig de 1571, és coneguda gràcies al seu testament (Galera, 1998). 
Pel que fa al seu naixement, J.A. Remolà (2007, nota 3) confronta les hipòtesis de M. Gale-
ra, que s’inclina per fixar-la als voltants de 1510, i de R.L. Kagan45, que la situa al voltant de 
1525, considerant la segona opció com la més provable, ja que encaixaria millor amb el 
desenvolupament de la producció que coneixem de Wyngaerde. Si fos així, el 1543, quan 
comença a treballar per Carles V, tindria uns 18 anys. 

 

                                                      
42 Veure la transcripció de part del capítol dedicat a l’Amfiteatre per Pons d’Icart que s’inclou més endavant. 
43 Veure La imatge de Tàrraco recuperada de Josep Anton Remolà (2007). D’altra banda, el fogatge de 1553 regis-
tra 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 fà-
cilment contacte donat els seus interessos coincidents. 
44 Per Pons d’Icart sabem que també es podia distingir la graderia tallada a la roca de la banda septentrional. 
45 (Galera, 1998, p. 36-38, 81-82) (Kagan, 2003, p. 44). 
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imatge 63/ Anton Van den Wyngaerde, esbós de les voltes de suport de la cavea sud, 1563, conservat al Victoria and Albert Mu-
seum, 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 64/ 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 65/ 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 66/ 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 genealogia46, el poc que sabem de la seva vida47 i la pista dels seus 
escrits48. Del Libro 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 im-
presa49 (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 Tar-
ragona, trobem referències explícites a autors que li eren contemporanis com Sebastiano 
Serlio i Andrea Palladio, així com al propi Vitrubi. 

                                                      
46 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. 
47 No està clar, per exemple, on va estudiar lleis, si a Itàlia (Nàpols i/o Roma) o a Lleida. 
48 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. 
49 Els manuscrits català i castellà no són idèntics. El català és més detallat i complet. Es conserven també 
notes, croquis i esborranys addicionals. 
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«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 Pom-
peo 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 hizie-
ron 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 prouin-
cia 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 67/ Esbós de la línia de costa de Tarragona de Wyngaerde, on marca algunes construccions singulars. Possiblement compo-
sat des del campanar de la Catedral. A l'extrem esquerra del full trobem el croquis de les voltes de la cavea de l'Amfiteatre. Conser-
vat al Victoria and Albert Museum, Londres (Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, 2003, p. 124-125). 

El croquis de les voltes el va dibuixar en l’extrem esquerra d’un gran full on va encaixar una 
àmplia vista de la ciutat (imatge 67). Possiblement es va situar al campanar de la catedral 
per composar-la50. Abasta un ampli tram de costa: a l’extrem esquerra indica la posició de 
«Besalonia» (Barcelona) i a la dreta grafia el cap de Salou, amb el coll de Balaguer al fons. 
Es representen algunes estructures arquitectòniques, entre d’altres l’església del Miracle i la 
torre del port. Potser també la església de Sant Fructuós, però en aquest cas el traç es dubi-
tatiu i no en refereix el nom. No se’ns mostra la ciutat com a tal, llavors separada del port 
per un àrea agrícola; quedaria en un primer pla immediat respecte al punt de vista. El detall 
de l’Amfiteatre està representat a una escala completament diferent, no forma part de la 
vista general però el situa proper a la seva ubicació en aquesta. És raonable pensar que 
l’esbós general del litoral sigui anterior, hauria servit a Wyngaerde per posar-se en situació a 
Tarragona. Hauria triat primer un punt de vista molt evident per composar una vista que 
finalment no va acabar. És possible que es fixés en les estructures del Amfiteatre quan es-
tava treballant en la panoràmica des del mar que sí va completar, en alguna estona perduda 
abans o després d'embarcar a la platja del Miracle per agafar els apunts necessaris devia 
aprofitar un full amb un treball que ja havia descartat. El croquis de l’interior de la graderia 
està al revers. 

  

                                                      
50 La línea de la costa de la part dreta de la imatge és gairebé idéntica a la de la vista de la ciutat que Wyngaer-
de va composar des del campanar de Sant Fructuós, AM.31 segons la catalogació de Galera (1988). 
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Els dos esbossos ens mostren una graderia meridional de l’Amfiteatre molt similar a la que 
ens ha arribat (pel que fa les parts originals, doncs cap a l’oest es desenvolupa actualment la 
reconstrucció dirigida per l’Alejandro Ferrant els entre 1963 i 1973). No obstant, podem 
detectar petites diferències entre el que ens mostra Wyngaedre i l’estat de les estructures a 
dia d’avui, així com incoherències entre els dos esbossos. En la vista interior de la graderia 
(imatge 64) veiem com les primeres fileres de la media cavea es prolonguen cap a l’est, da-
vant un mur amb obertures en forma d’arc que queda en segon pla, el qual podria corres-
pondre a la façana de mar avui perduda, tal com s’assenyala Xavier Dupré (1992). El pulpi-
tum marca el límit de l’estructura cap a l’oest. La formalització que fa Wyngaerde de la cavea 
sembla deixar entreveure que es tracta d’un apunt ràpid: el conjunt està encaixat amb natu-
ralitat, però si contem les graderies de la media cavea distingim tan sols sis nivells, enlloc dels 
9 o 10 que es poden identificar a les restes51. Per sobre de la media cavea veiem la summa ca-
vea, però no podem distingir si el que dibuixa Wyngaerde són filades de seients o el podium 
de separació entre les dues seccions, en qualsevol cas ens aporta un detall molt interessant: 
un arc que podria correspondre a un vomitori, una obertura avui perduda. Aquest possible 
accés superior a la media cavea obert al balteus que la separa de la summa cavea apareix també al 
plànol de 1934 d’Antoni Nogués (veure imatge 91). 

 
imatge 68/ Comparació de l’estat actual de la graderia meridional vista des de la platja del Miracle i el croquis de Wyngaerde. 

                                                      
51 Probablement la media cavea tenia 10 filades; almenys així s’ha restituït la prolongació de la cavea cap a l’oest, 
però és difícil precisar-ho ja que la trobada amb el canvi de secció del praecintio inferior està molt degradada. 
És curiós com en els gravats de Francesc Bonifàs i Laborde que tractarem en els apartats següents podem 
contar fins a 13 nivells. En cap d’aquestes il·lustracions es marca o insinua l’escala adjacent al límit est, de la 
que tenim notícia per primer cop en les fotografies de principis del segle XX, quan el recinte allotjava un 
penal i el pas superior s’usava com a pas de ronda. 
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Si anem a croquis fet des de la banda de mar podem considerar que la primera volta que 
veiem correspon amb el pulpitum. Per dos motius; en primer lloc que a la vista des de 
l’interior l’acabament de les estructures en direcció oest està marcat pel pulpitum; en segon 
lloc Wyngaerde ens dibuixa sobre el pulpitum les restes de la summa cavea amb un aspecte 
similar al que podem distingir a dia d’avui: una forma en “T” amb una punxa a la banda 
dreta (veure imatge 68), davant de la primera volta a est. Si això és així, al croquis tenim les 
tres voltes que podem trobar a les restes que ens han arribat: la del pulpitum i dues voltes a 
la banda est, però podem distingir clarament també una prolongació de les estructures en-
cara més a l’est al dibuix de Wyngaerde, tot i que no queda clar si es tracta d’una quarta 
volta o d’un massís. Això és coherent en part amb el que hem observat al croquis interior, 
doncs les graderies es prolongaven cap a l’est sense un tall clar, però aquí no podem distin-
gir la façana amb arcades que vèiem darrere les graderies; tampoc el possible vomitori al 
coronament de la media cavea. 

Als croquis de l’Amfiteatre 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 65 i detall a la imat-
ge 66), 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 testi-
monis 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 pos-
sible 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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6.3.2. 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 69/ 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). 

Fischer von Erlach (1656-1723), austríac, va construir alguns dels màxims exponents de 
l’arquitectura barroca de l’imperi dels Habsburg. Va residir entre els 16 i els 32 anys a Itàlia, 
primer a Roma, on treballà amb Bernini, i després a Nàpols. El seu èxit professional a la 
cort li va permetre  adquirir la categoria de noble el 1696. El 1704 viatja a Espanya amb 
motiu de la guerra de successió.  

En l’última etapa de la seva fructífera carrera professional el seu estil es desprèn en part de 
la recarregada decoració del barroc, adoptant composicions més sintètiques inspirades ja 
sigui en l’antiguitat clàssica o la interpretació d’aquesta per part d’Andrea Palladio. Durant 
aquest darrer període vital és quan publica Entwurf einer Historischen Architectur (Fischer von 
Erlach, 1721), amb il·lustracions i comentaris sobre múltiples construccions arquitectòni-
ques. En alguns casos es tracta d’estructures que han perviscut en major o menor mesura, 
com el forum de Trajà o les piràmides d’Egipte (imatge 70), alternades amb recreacions de 
construccions mítiques com el far d’Alexandria o el colós de Rodes  

 
imatge 70/ Fischer von Erlach, gravats del fòrum de Trajà i les piràmides de Giza. 
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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 Trinitai-
res») 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 ano-
menem 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 grade-
ries, sobre unes voltes que correspondrien aproximadament amb la porta est i, el més sor-
prenent de tot, sobre una mena de mur que es prolonga cap a la dreta de la imatge en pa-
ral·lel a la vora del mar, quasi al marge dret de la vista. No té sentit que aquesta estructura 
formi part del recinte de l’Amfiteatre, no sembla tancar-se envers el traçat exterior corbat 
del recinte, la seva directriu és completament recta. Tampoc és raonable pensar en un di-
buix preparatori defectuós, no estem davant d’una il·lustració molt precisa i realista, però 
tot està més o menys on toca. És possible que qui anotés aquesta referència reconegués en 
aquest mur la base d’alguna estructura romana associada a l’Amfiteatre? 

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 73), 
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. Tenim altres notícies posteriors sobre troballes de capitells a la zo-
na, en concret dos d’ordre corinti que menciona Sanç Capdevila; ens diu que s’havien recu-
perat poc abans del 1924 i els interpreta d’origen romà i aprofitats per ornamentar el coro-
nament de les columnes adossades als murs de la nau principal de l’església, llavors ja en-
sorrada (Capdevila, 1924, p. 9). El TED’A (1990, p. 180) identifica aquests capitells com el 
mateixos que es mencionen al Llibre d’actes de la Comissió de Monuments de Tarragona en 
la sessió del 10 de novembre de 1923, on es precisa que eren de marbre blanc; també men-
ciona un capitell corinti trobat a mitjan del segle XIX, així com dos capitells corintis treba-
llats en pedra del Mèdol localitzats durant les excavacions de Samuel Ventura sota el vial 
que passava entre l’església romànica i la cavea meridional, en un estrat que correspondria al 
nivell de construcció del temple romànic. En cap d’aquest casos es pot afirmar que els capi-
tells formessin part originalment de l’Amfiteatre. És per això que la peça que veiem al gra-
vat és molt interessant: es tracta d’una columna coríntia adossada a uns carreus que formen 
un brancal i l’arrencada d’un arc, és a dir, sembla poder identificar-se l’acabat exterior d’un 
mòdul de la façana de l’edifici d’espectacles. Tot i les escasses evidències materials que ens 
han arribat del perímetre exterior de les graderies, sembla clar que almenys a la banda meri-
dional la seva estructura de suport estava formada per voltes de formigó, de manera que 
podem imaginar per aquest sector una composició de façana similar a la dels amfiteatres de 
Arles, Nimes o el propi Coliseu de Roma, tots ells anteriors al de Tarragona, de manera que 
haurien pogut servir de model per aquest. 
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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 mo-
tiu 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: 

«Estudiada la qüestió pels comissaris, el dia 13 del mateix mes [febrer de 1576], fou nova-
ment 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 relaci-
onada amb l’església digna de ser mencionada. Capdevila refereix més endavant que inici-
alment 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 advo-
cats del Capítol En Joan Arbós i En Lluis Pons de Icart», el segons ja esmentat reiterada-
ment 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 dedu-
eix 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 darre-
re 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, confi-
gurant-se així un vestíbul. Aquest trasllat de l’accés principal cal entendre’l atenent a la pos-
terior ocupació dels espais rectangulars definits pels angles entre la nau principal i els bra-
ços 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 ciu-
tat. 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 mes-
tres.» 
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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 recons-
trucció, 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 
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 noctur-
nitat i precipitació52, 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 Er-
lach 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 tor-
nar 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 esquer-
ra de la façana del vial, aquesta obertura seria l’espitllera oberta originalment al tester del 
transsepte53 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. 

                                                      
52 Sanç Capdevila reprodueix un document titulat Memorial d’agravis als Consols de la Ciutat extret dels docu-
ments dels trinitaris de l’Arxiu Històric de l’Arquebisbat. Un religiós fa una extensa narració en primera per-
sona 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). 
53 Veure la primera planimetria fiable de l’església abans dels col·lapses i enderrocs, (Domènech Mansana, 
1913), la recollim a l’annex 12.2, imatge 173. 
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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 efec-
tuar: 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 transfor-
macions en la configuració del conjunt a finals del segle XVI i durant el XVII. Si examinem 
els plànols de Tarragona de 1641 (imatge 71) i de 1643 (imatge 72), la informació que hi 
trobem és força pobre i fins i tot contradictòria. Al plànol de 1643 podem reconèixer per-
fectament 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 del temple romànic i el curt adossat al que seria el braç nord del trans-
septe, 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 can-
tonada 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 edificaci-
ons 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 Álva-
rez. Té unes dimensions de 90x42 cm i està dibuixat a tinta i acolorit. Es tracta d’un projec-
te 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 es-
tructures 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 71/ 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 72/ 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 73), 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 pano-
ràmica 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 85). Un oculta-
ment 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 en cap 
de les fotografies antigues que hem pogut examinar. 

La façana meridional de la nau principal de l’església sembla arribar fins un nivell de coro-
nament 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, espe-
cialment 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 125_G-H). La distància entre l’arrencada de la coberta i l’obertura de la part inferi-
or mostren un gran desenvolupament en alçada d’aquesta façana. 

També a la façana lateral de la nau principal trobem un element constructiu molt contun-
dent: un gran contrafort formant una cunya de suport per la nau central l’església. Possi-
blement aquest reforç estructural va quedar encabit dins ampliacions posteriors. Més enda-
vant 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 co-
berta de la nau central va cedir (vegeu apartat 6.3.5). 

 
imatge 73/ Les estructures de l'Amfiteatre i el convent, detall del gravat de Fischer von Erlach. 
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6.3.3. FRANCESC BONIFÀS 

Ja a la segona meitat del segle XVIII, l’artista vallenc Francesc Bonifàs elabora dos gravats 
del conjunt monumental (imatge 74 i imatge 75) per il·lustrar la España Sagrada de P. 
Henrique Flórez (1804). 

L’obra de Flórez cal emmarcar-la en l’anomenada il·lustració cristiana, una mena de versió 
espanyola de la il·lustració i l’enciclopedisme francesos. Els seus escrits són erudits i crítics, 
però adoptant sempre un punt de vista religiós. S’interessa per l’Amfiteatre en tant que 
escenari del martiri de Sant Fructuós i els seus diaques. 

Al tractar l’edifici en el capítol XXI es refereix a la descripció que fa Prudenci del martiri, 
explicant que el lloc rodó en què van ser cremats seria l’Amfiteatre «por ser círculo de dos 
Theatros juntos, y con este nombre de Amphiteatro le expresan las Actas del citado 
martirio». Desautoritza a Pons d’Icart, qui havia proposat el Circ per situar aquest episodi, 
al capítol 41 del seu Libro de las grandezas. 

Fa una acurada descripció de l’Amfiteatre, complementada perfectament per les làmines 
elaborades per Bonifàs. Descriu l’opus caementicium com «una argamasa de cal y canto tan 
dura, que es más difícil disolverla, que hacerla». Distingeix els dos nivells d’arcs que supor-
ten de les graderies meridionals, però sembla suggerir que aquest sistema constructiu és 
extensiu a tot el recinte, quan de fet altres parts de l’edifici estan executades amb tècniques 
diferents. Sorprèn que expliqui que els seients del primer ordre eren més baixos, doncs al 
gravat la ima cavea està soterrada. 

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 74). 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. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA GEOMETRIA DE L'AMFITEATRE DE TARRAGONA 
Jose Maria Toldrà Domingo 
Dipòsit Legal: T 346-2014 
 



L a   g e o m e t r i a   d e   l’ a m f i t e a t r e   d e   T a r r a g o n a 
 

123 
 

 
imatge 74/ Gravat de Francesc Bonifàs, vista interior de la cavea. 
 

 
imatge 75/ Gravat de Francesc Bonifàs, vista de les voltes de suport de la cavea. 
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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. És curiós l’encaix del gra-
vat de Bonifàs en el nivell superior de l’estructura: els arcs de suport els representa lleuge-
rament apuntats, remarca els sortints del perfil del tall de la summa cavea i dibuixa amb línies 
convergents la curvatura de les voltes, tot plegat donant una aparença molt estilitzada al 
conjunt, quasi de reminiscències gòtiques. 

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 hos-
pici 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 reocu-
par al seu convent al Miracle, en una ubicació problemàtica al estar extramurs i ser una po-
sició militarment estratègica, però no van tenir més remei que tornar-hi el 1714. La renún-
cia de la Congregació de S. Vicens de Paul a la possessió del col·legi dels ex-jesuites va pro-
piciar 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 indepen-
dentment de 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 Cap-
devila (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 meri-
dional 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 idealit-
zades. 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. 
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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 que-
dés en un estat d’abandó. 

El 1800 el director de l’ampliació del port, Joan Smith, sol·licita que es destinin 500 preso-
ners 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]» 

Possiblement la rasa de fonamentació que descriu Villanueva correspongui a l’anomenat 
«quartel» o cos de guàrdia, aixecat aproximadament sobre la zona de la graderia tallada a la 
roca (septentrional) de l’Amfiteatre, un terreny llavors encara pertanyent als trinitaris. 
Aquesta construcció ha quedat documentada posteriorment en diverses fotografies i es pot 
apreciar en un plànol de la ciutat de 1869 (veure imatge 76). La majoria de les dependènci-
es del penal es van encabir dins les estructures ja existents, en algun cas modificant la seva 
configuració, com va passar a l’interior de les naus de l’església, on es van disposar forjats 
intermedis. 
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imatge 76/ Plànol de Tarragona de 1869. Fotografia de Carles Fargas de l’original de l’arxiu de Jordi Sardà. 
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6.3.4. 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 Preto-
ri (Palau d’August). 

El Voyage pittoresque es va publicar en quatre volums (editats el 1806, 1811, 1812 i 1820). 
Conté il·lustracions d’antiguitats clàssiques, monuments diversos, paisatges i ciutats, fins un 
total de 349 gravats. És una obra amb una clara voluntat d’exhaustivitat, de caràcter enci-
clopèdic. Les làmines anaven acompanyades de descripcions, però la informació gràfica ha 
esdevingut l’aportació que ha convertit el Voyage pittoresque en una obra de referència. Mol-
tes de les estructures que s’hi representen no havien estat mai documentades gràficament, o 
les imatges disponibles eren escasses. En alguns casos van patir profundes transformacions 
posteriors o senzillament van desaparèixer, convertint als gravats de Laborde en un materi-
al indispensable pels estudiosos. Evidentment, per endegar una tasca tan immensa va ne-
cessitar múltiples ajudants, entre d’altres Jacques Moulinier i François Ligier. L’edició dels 
volums el va portar a la ruïna al tenir que pagar-la de la seva butxaca: l’esclat de la guerra el 
1808 va suposar que es tallés el finançament que rebia del rei d’Espanya i del govern fran-
cès. 

En el cas dels gravats de l’Amfiteatre les planxes es van composar a partir de dibuixos de 
Ligier. Són dues vistes, 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 77) el punt de vista és molt simi-
lar 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 ve-
iem 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 propo-
sar 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 arquitectò-
nics. 

A la catalogació del dibuix original de l’Institut national d'histoire de l'art54 trobem el nom de 
«Liger» a l’angle superior dret, amb un text a llapis a l’angle inferior dret, «Vue des restes de 
l’amphithéâtre de Tarragone prese du côté de la mer», i la signatura 20828. Un examen en detall 
permet distingir un quadriculat molt suau (16 x 10.5 mòduls) per traslladar el dibuix a les 
planxes de gravat. 

                                                      
54 Consultable a http://bibliotheque-numerique.inha.fr/collection/12687-voyage-pittoresque-et-historique-
de-l-espagne-tom. 
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imatge 77/ Vista de l’Amfiteatre des del mar del Voyage pittoresque de Laborde. 
 

 
imatge 78/ 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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L’altre gravat de Laborde (imatge 77) 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 per-
met 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 esta-
ria 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 traslla-
dar el dibuix al gravat. 

L’estil de les vistes de l’obra de Laborde és alhora rigorós i efectista. L’ambientació té un 
caire romàntic, amb cels espectacular gràcies als aparatosos núvols a contrallum, elegants 
passejants que contemplen les runes, barquetes navegant per la riba i una gran riquesa de 
textures en la vegetació, aprofitant al màxim les possibilitats expressives de la tècnica del 
gravat. Però les estructures estan representades amb fidelitat, sense llicències a la imaginació 
de l’artista, i no es pot descartar que les vistes tinguessin una finalitat militar. Podrien haver 
proporcionat una valuosa informació per la posterior invasió napoleònica: situa dos fortins, 
la posició dels vaixells marcaria quines són les zones adequades per l’ancoratge, i l’orografia 
de la costa permet distingir els trams adequats per un desembarcament. Aquesta interpreta-
ció pren força si examinem altres imatges de Laborde. Per posar un exemple, al Pont del 
Diable indica que és un pas lineal inadequat per una formació militar. 
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imatge 79/ Vista de l’Amfiteatre des del camí del Voyage pittoresque de Laborde. 
 

 
imatge 80/ 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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6.3.5. 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 reconver-
teix en un penal (veure imatge 76) on estaven reclosos els treballadors forçats que interve-
nien 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 imat-
ges 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 81) podem apreciar els vigilants a l'ac-
cés del penal situat a l'extrem sud-oest del conjunt. A la cantonada superior es pot identifi-
car 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 193055. 
A l'octubre de 1906 es fa un catàleg de les primeres 900 postals (Tarrés, 2009), les numera-
des 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 re-
sultat 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, els Banys del Mi-
racle que veiem en segon terme es va aixecar el 1881 i van perdurar fins el 1937, quan van 
ser destruïts per un bombardeig56. En segon terme veiem la punta del Miracle, amb el Fortí 
de la Reina al seu extrem. 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 82). 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 Tarragona57, en atenció a les peticions fetes al Ministre de Governació, el Comp-
te de Romanones, durant la seva visita a Tarragona el 23 abril del mateix anys, 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. 

                                                      
55 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. 
56 Segons Olivé et. al. (1990, p. 160). 
57 El 1904 el penal encara allotjava 500-600 presoners (Crónica local, 1904). 
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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.» (Diario del Comercio, 1908). 

 
imatge 81/ Postal editada per Àngel Toldrà cap al 1906. Olivé et. al. (1990, p. 161). 
 

 
imatge 82/ Fotografia de l'arxiu Mas, principis segle XX. Extreta de (TED'A, 1990, p. 30). 
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imatge 83/ El conjunt a principis del segle XX, fons Vallvé, Arxiu Històric Municipal de Tarragona. 

A la imatge 83 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 
primer cop el conjunt, del qual fins llavors tan sols teníem referències escrites i alguna pla-
nimetria poc detallada (veure reproducció del plànol de 1869 a la imatge 76). 

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 84). Els presos usaven el ni-
vell inferior i el superior corresponia a les passeres de vigilància, aquestes últimes suporta-
des 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. 
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imatge 84/ 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 Tarra-
gona: 

«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) 

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 colin-
dantes pertenecientes al Estado»58. Entre les motivacions exposades pels ponents, els dipu-
tats José Nicolau i Julian Nougués, es feia referència a la necessitat d’establir un parc públic 
molt necessari per la ciutat, una fita difícil donada l’escassa disponibilitat de terreny a l’abast 
de l’Ajuntament: 

«Cabe también utilizar los terrenos anteriormente ocupados por el antiguo penal del Milagro, 
que desde hace tiempo no presta servicio por su estado ruinoso, que podrán tener un empleo 
acertadísimo para parque público» (Proposición de ley en beneficio de Tarragona, 1910). 

                                                      
58 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. 
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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, però els treballs van patir moltes vicissituds. El març de 
1911 l'alcalde Pedro Cobos va fer la següent crida als regidors (Cobos, 1911): 

«Debiendo tener lugar el próximo lunes dia 27, á las 4 de la tarde la inauguración de las obras 
de derribo del edificio que fué Penal del Milagro, ésta Alcaldía se complace en invitar á los 
Srs. Concejales por si desean asistir al referido acto, a cuyo efecto se servirán concurrir a las 
Casas Consistoriales con la antelación debida, donde se reunirán Ayuntamiento y autoridades 
invitadas. Tarragona 24 Marzo 1911» 

El Diario de Tarragona del 28 de març de 1911 fa una extensa crònica de l’acte. Es mencio-
nen algunes de les autoritats que van concórrer a la Casa Consistorial: un comandant de 
Marina, el delegat accidental d’Hisenda, advocats de l’estat, un jutge d’instrucció i, fins i tot, 
el director del penal. Juntament amb l’alcalde i els regidors van formar una comitiva que 
s’encaminà cap al Miracle, on el cap del consistori agafà un pic per donar el primer cop de 
l’enderroc, fent a continuació un senyal convidant als manobres de la brigada municipal que 
l’acompanyaven a continuar la feina, contemplada pels convidats «desde una tribuna levan-
tada en el paseo, siendo después obsequiados con un lunch».  

Sobre la situació de l'estructura del conjunt penal-església és molt significatiu l'extens in-
forme 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 paràgrafs59: 

«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» 

  

                                                      
59 Segons Capdeviala (1924, p. 101) els treballs d’enderroc els va començar la brigada municipal i posterior-
ment, a finals d’abril, es va decidir adjudicar-los a un contractista. 
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Pujol refereix al seu informe que va ordenar al contractista no demolir els murs que trava-
ven perpendicularment les façanes laterals (els que quedaven, entenem) i a la brigada muni-
cipal 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 85 i imatge 86), on també s'apre-
cien 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». Ex-
plica 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 85 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 85/ El conjunt cap al 1911, fons Vallvé, Arxiu Històric Municipal de Tarragona. 
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imatge 86/ Detall de la portalada de l'església del Miracle amb els apuntalaments, fons Vallvé, Arxiu Històric Municipal de Tarrago-
na. 

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 que recull aquest procés de redescoberta, amb el següent paràgraf introductori: 

«Cumplo el deber profesional, que me es muy grato, informando á la Real Academia de la 
aparición, digámolo así, de un nuevo monumento histórico y artístico en Tarragona, ciudad 
tan fecunda en ellos. Y digo aparición, porque aun cuando lleva ocho siglos de existencia y 
era conocido su valor histórico, se desconocía por completo su mérito artístico, que ahora ha 
quedado al descubierto. Sucedía con este monumento, que es la antiquísima iglesia de 
Nuestra Señora del Milagro, lo que con ciertos pergaminos de las casas señoriales: que se 
sabe por tradición que son las ejecutorias de la antigua nobleza de la casa, pero se ignora en 
detalle lo que dicen.» (Arco, 1912) 

Entre els detalls ignots, arquitectònics, menciona més endavant la portalada: 

«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.» 

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. La 
major part de l’article el dedica a una ressenya històrica del monument, amb una cronologia 
força detallada de la suposada pertinença de l’església a l’ordre dels Templers, un fet que 
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s’esmenta reiteradament en molts textos dedicats al conjunt del Miracle, però quasi sempre 
de passada i sense aportar dades concretes60. Veiem el que ens explica del Arco: 

«Consagrado el templo desde su fundación á Nuestra Señora del Milagro, fué cedido á finales 
del siglo XII á la Orden de los Templarios, que edificaron allí la Preceptoría de Tarragona, 
realizando algunas reformas y construyendo el coro. En el Museo arqueológico se conserva 
la primitiva imagen de la Virgen del Milagro, que los monjes-militares veneraron en su 
vetusto templo. Es de piedra arenisca, de tamaño poco menor que el natural y lleva el hábito 
talar de la Orden del Temple: túnica blanca ceñida á la cintura por una correa; manto azul 
con vueltas encarnadas y la escarapela ó cruz de la Orden en el lado izquierdo del pecho. 
Disuelta la Orden de los Templarios, abandonaron éstos el templo del Milagro en 1312» 

Com ja hem exposat, el cor es va construir després de l’arribada dels trinitaris el 1576. Pel 
que fa a la cronologia, segons Sanç Capdevila (1924, p. 29) l’església és cedida el 1192 per 
l’arquebisbe Berenguer de Vilademuls a la Tresoreria de la Seu, la qual en manté la titularitat 
fins el 1576, i no hi ha notícies de que els Templers tinguessin cap propietat a la ciutat de 
Tarragona. El mateix Sanç Capdevila data la imatge de la Verge al segle XIV i explica que 
els detalls de la indumentària i la creu no són atribuïbles als Templers. 

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 85, que ens mostraria l’estat del conjunt després dels enderrocs inici-
ats 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 pri-
mers enderrocs, on situa els problemes estructurals a la banda nord: 

«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'A-
juntament 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 per-
sonal 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 derri-
bo con ciertas precauciones y con obreros del oficio, sustituyendo lo que se derribe por me-
dio de buenos apuntalamientos.» 

                                                      
60 Entre d’altres: (Alegret, 1920) (Domènech Mansana, 1913) (Puig i Cadafalch, 1918). 
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El novembre de 1914 l’Ajuntament reclama formalment a l’Estat que l’església sigui decla-
rada monument nacional, mitjançant una instància redactada per Joan Ruiz i Porta61. 
L’auxili de l’Estat que reclamava Emili Morera no va arribar a temps. Les mesures ordena-
des 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 Presi-
dio del Milagro y ex iglesia de los Templarios, viniendo abajo también la fachada hasta el cru-
cero, 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 pri-
mer col·lapse va deixar relativament intacta la meitat oriental de l’edifici. 

  

                                                      
61 L’autoria de la instància la menciona Capdevila (1924, p. 103), però no apareix al propi escrit, signat per 
l’alcalde i el secretari. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA GEOMETRIA DE L'AMFITEATRE DE TARRAGONA 
Jose Maria Toldrà Domingo 
Dipòsit Legal: T 346-2014 
 



T E S I   D O C T O R A L   Josep M. Toldrà Domingo   U N I V E R S I T A T   R O V I R A   I   V I R G I L I 
 

140 
 

6.3.6. 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 en-
jardinament aterrassat de la zona62. En el croquis on va formalitzar la proposta (imatge 87) 
veiem com respectava el camí existent entre el convent i les graderies; no proposava un 
rebaix del terreny per fer visibles les estructures soterrades de l’Amfiteatre. Els canvis de 
nivell entre les diferents plataformes els resolia amb talussos enjardinats. En el disseny pre-
dominen els recorreguts sinuosos, excepte en un eix principal d’escales de caire monumen-
tal, que coincidiria aproximadament amb la directriu de l’eix curt de la planta de 
l’Amfiteatre i es desenvolupa en secció fins al nivell de la via Augusta, culminat amb un 
mirador semicircular rematat per una pèrgola. En definitiva, un parc urbà, possiblement 
inspirat en referents europeus del segle XIX com són el Regent’s Park de Londres o el Bois de 
Bolugne de París. Les estructures visibles del conjunt històric de l’Amfiteatre les va dibuixar 
sense proposar cap intervenció de consideració, fins i tot es distingeix la garita de vigilància 
sobre les graderies abans esmentada. L’església del Miracle sembla intacte, tot i que llavors 
es trobava ja semi-derruïda. Possiblement pensava que les seves estructures eren recupera-
bles i es podia refer la coberta de la nau principal. A la part superior podem veure el Passeig 
de les Palmeres, amb la llavors recent casa Xirinacs63 a la banda esquerra (cantonada Ram-
bla Nova) i el convent de Santa Clara64 a la dreta (cantonada Rambla Vella), de manera que 
els jardins del Miracle proposats per Martorell formarien una escenografia que baixaria cap 
a mar a partir d’aquest popular passeig. Justament com els descriu el propi Martorell 
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 Mi-
racle, 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 88), 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. 

                                                      
62 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)». 
63 Un encàrrec d’en Xavier Güell i Gaya a l’arquitecte J.M. Pujol cap el 1912 (Ortueta, 2006). 
64 Desaparegut durant la guerra civil, on posteriorment, entre el 1957 i el 1961 s’aixecà l’hotel Imperial Tarra-
co, obra dels arquitectes A. Pujol i Josep M. Monravà. 
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imatge 87/ Croquis de la proposta de Jeroni Martorell pel parc del Miracle, 1919. Extreta de Martorell (1920). 
 

 
imatge 88/ Josep M. Pujol, proposta pel Parc del Miracle, 1920 (Ortueta, 2006, p. 147) 
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També el 1920, a l’abril, el Butlletí Mensual de la Secció Excursionista de l’Ateneo Tarraco-
nense 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 Mi-
racle: 

«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 singu-
lar 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: 

«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 reper-
cussió 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 declara-
ció de monument nacional per l’església, havia censurat com s’havia realitzat la segona ton-
gada 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 dividida en dos parts. Suposadament la primera part 
s’hauria redactat el matí abans de la voladura. Relata una visita al Miracle dels redactors per 
corroborar els rumors que els hi havien arribat en el sentit de que s’estava preparant 
l’enderroc de les restes de l’església «siguiendo el siguiente programa: colocar veinte barre-
nos al pie de los muros exteriores, que quedan firmes, al objeto de que estallen simultánea-
mente, sirva de espectáculo gratuito y emocionante a los señores que estén en autos». Els 
periodistes explicaven com la inspecció sobre el terreny havia donat els seus fruits: van 
poder localitzen els forats preparats per encabir els cartutxos de dinamita, així com un «su-
jeto que, tumbado de cara el sol, dormitaba perezosamente» i que va tenir a bé posar-los al 
corrent de les intencions destructores de l’Ajuntament. A continuació feien una sèrie de 
previsions; curiosament totes es van complir, fil per randa, tal com s’exposa a la segona part 
de l’editorial, escrita després dels fets. En qualsevol cas, 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 Palme-
res] se llenó de gente. Vimos allí al alcalde, a muchos concejales y varios empleados. El pú-
blico reía. Interrogamos y se nos dijo que habían estallado catorce de los veinte barrenos co-
locados, 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 dimecres 7 de febrer Tarragona publica un comentari, signat per Oliverio, qui explica que 
«visitamos con unos amigos las ruínas de la Iglesia del Milagro. Nos habían dicho que al día 
siguiente unos barrenos de dinamita tenían que hundirla para siempre, y esto hacía que 
nuestra visita fuera un poco solemne y melancólica». Si la voladura va ser el dissabte 3 de 
febrer la visita que ens descriu correspondria al divendres 2. Després de fer referències a un 
suposat origen templer de l’església, recorda l’ús de la mateixa com part de les dependències 
del penal (el «martirio») i l’abandó posterior (l’«agonía»), amb els apuntalaments ordenats 
per l’arquitecte Pujol que ja hem descrit, els quals no va poder evitar l’esfondrament de part 
de les voltes de l’església (Martirio y agonía de la Iglesia del Milagro, 1923). 

Tres dies després, el 10 de febrer, la mateixa publicació 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). 

El 16 de febrer Tarragona torna al tema, fent-se ressò de la gran difusió que ha tingut la no-
tícia als diaris barcelonins El Diluvio, La Publicidad i La veu de Catalunya, però vol aclarir el 
fets o «de lo contrario, creerá la Nación que Tarragona es un nido de bárbaros, sin pizca de 
cultura ni asomo de amor al arte». Insisteix en el fracàs i la inoportunitat de la voladura, 
però aclareix que l’església estava ja parcialment derruïda: «debido al abandono en el que se 
hallaba [després de l’amortització del penal] por falta de medios, se vino al suelo la mitad 
del edificio.» (Lo de Santa María del Milagro, 1923). 
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L’1 de març de 1923 Tarragona reprodueix en primera pàgina dues comunicacions que Jero-
ni 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, el 22 i 23 
de Febrer de 1923 (Martorell, 1923)a (Martorell, 1923)b. La del dia 22 es refereix a una can-
tera que estava comprometent l’estabilitat de diversos baluards del passeig arqueològic. La 
segona comunicació, del dia 23, està dedicada a l’Amfiteatre i l’església del Miracle. Després 
de fer una breu relació dels antecedents històrics del conjunt, 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». Aconsella a con-
tinuació desenterrar les graderies de l’Amfiteatre i proposa la conservació de les estructures 
de l’església dins el recinte de l’edifici romà, posant com exemple d’aquest tipus de convi-
vència l’església de Santa Maria Antica a Roma, «adossada la temple del diví August [...] 
prop de les ruïnes del Foro i del Palatí». Considerava Martorell la seva proposta «ventatjosa 
econòmicament» ja que tan sols serien necessàries obres de consolidació puntuals, enlloc de 
costosos treballs d’enderroc, oferint el suport econòmic i tècnic del Servei de Conservació 
de Monuments. Cal assenyalar que 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 vist-i-plau del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
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imatge 89/ El creuer de l'església del Miracle, després del col·lapse de l'estructura, fons Vallvé, Arxiu Històric Municipal de Tarrago-
na. Entre 1923 (voladura) i 1936 (encara no s’havia edificat l’escola del Miracle). 
 

 
imatge 90/ Vista general del conjunt monumental. Entre 1923 i 1936. Fons Vallvé, Arxiu Històric Municipal de Tarragona. 
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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 89 veiem el creuer ja 
quasi exempt de la nau principal, però conservant una bona part de les voltes (excepte a la 
crugia del cimbori). Podem apreciar una obertura semi-circular a l’extrem del transsepte que 
havia substituït l’espitllera romànica original, encara distingible al gravat de Fischer von 
Erlach (veure imatge 73). A la imatge 85 veiem l’altre extrem del creuer uns anys abans, 
cap el 1911, en aquest cas amb una rosassa circular. Aquests canvis de la configuració de les 
obertures de l’església ja els havia posat en evidència Sanç Capdevila, però sense aportar 
dades concretes sobre la seva datació (Capdevila, 1924, p. 8): 

«Les espitlleres dels caps del creuer i del extrem de la nau foren substituïdes posteriorment 
per obertures circulars i semi-circulars de dos metres de diémetre.» 

A la imatge imatge 90 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. En un extens article en primera plana del Diari de Tarragona del 25 de gener de 
1935, després d’una ressenya de l’antiga grandiositat de l’Amfiteatre en època romana, es fa 
una descripció de la situació de la cavea de la banda de mar i del camí que la separa de la 
resta d’estructures del conjunt monumental (El vergonyós estat de certes runes, 1935): 

«I en múltiple barreja jeuen per terra ací també els carreus fets a trossos i de tot plegat veureu 
tan sols elevar-se unes graderies informes, esquelètiques, que s’aixequen com un retret contra 
la ciutat que les deixa a mercè dels temporals, dels elements devastadors.» 

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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6.3.7. ANTONI NOGUÉS I SALVADOR RIPOLL 

Ja hem assenyalat que als plànols i vistes elaborats per Jeroni Martorell i Josep M. Pujol es 
marcaven contorns ovalats en l’àmbit de l’Amfiteatre, reminiscències del traçat original 
d’aquest, però totalment inexactes. El 1934 es va publicar al Butlletí Arqueològic de la Reial 
Societat Arqueològica Tarraconense una planimetria del conjunt elaborada des d’un punt 
de vista més científic. L’autor, Antoni Nogués Ferré (1934), va composar una làmina 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 91). Hi va 
superposar la planta de l’església romànica65 (sense els cossos del convent, ja derruïts) i el 
traçat de diversos murs que formaven la cantonada nord-oest del recinte del penal. 

 
imatge 91/ Plànol d'Antoni Nogués, 1934. 
  

                                                      
65 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). 
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A l’explicació amb que Nogués acompanya el plànol, després d’exposar com li «causa veri-
table recansa contemplar aquells indrets on estava emplaçat l’Amfiteatre romà, convertit en 
un escòrrec de runes» i fer referències a les interpretacions de l’edifici Lluís Pons d’Icart i 
Bonaventura Hernàndez Sanahuja, enumera «els pocs restes que com a fites assenyalen la 
traça i classe de fàbrica emprada en aital construcció». Fa una relació detallada d’aquestes 
«restes», totes elles marcades amb lletres al seu plànol, el qual està lleugerament mal orien-
tat, de manera que, per exemple, la graderia meridional les situa a est. Ens referirem a les 
estructures que descriu seguint el criteri usat al present treball66, respectant, això sí, les lle-
tres amb que les refereix Nogués. 

Per tal de contextualitzar la planta l’hem superposada a l’aixecament de l’estat actual del 
conjunt (imatge 92), usant com a referències per la inserció l’escala gràfica (a la part inferi-
or dreta de la imatge la de Nogués, a la inferior esquerra la nostra) i la posició de l’església 
romànica. A primer cop d’ull s’aprecien unes dimensions de l’arena, llavors no visible, molt 
similars a les reals, encara que amb una directriu rotada uns 5º en sentit horari. Les dimen-
sions del transsepte i l’absis de l’església romànica coincideixen amb força exactitud, així 
com l’amplada de la nau principal, tot i que aquesta última la dibuixa uns 2.5 metres més 
curta a la banda del tester oest. 

Lleugerament per sobre de la porta occidental de la cavea marca el que descriu com un «gros 
massís de maçoneria i formigó» (A.), on reconeix traces de graderies i un parament «de 
petits carreus» al sud (entenem que d’opus vittatum). Entre aquest gros massís i l’eix llarg del 
recinte va identificar «un grup de tres massissos» d’un formigó que li sembla igual al de la 
cavea meridional. Totes aquestes restes quedarien a dia d’avui integrades en les graderies 
reconstruïdes per Alejandro Ferrant. 

A la banda nord, prop de la cantonada exterior dels murs del penal (B.), marca un «groixut 
mur, de 6’80 metres de llargada per uns 2 metres d’alçada i 1.6 metres de gruix format per 
pedres grosses sense escarpellar unides amb morter sense cap senyal de revestiment». La 
manca de traces que indiquin un possible revestiment del mur li serveix per hipotetitzar que 
no es tracta del perímetre exterior del recinte, sinó d’un mur de suport que marcaria la 
transició entre la summa cavea i un visorium. 

A l’extrem occidental del recinte (C.) marca un «llarg massís de formigó, de 10.5 metres de 
longitud, que sens dubte correspon als fonaments d’una gran porta [...] de comunicació de 
la Ima Cavea amb l’exterior». Aquestes restes estan a la zona on actualment és perfectament 
visible la porta de l’extrem oest de l’eix llarg de l’Amfiteatre. Evidentment el que va veure 
Nogués no podien ser els fonaments de la porta, doncs l’estructura original d’aquesta es 
conserva fins una alçada considerable. O bé examinava el coronament de les restes de la 
porta, llavors soterrada, o un mur més interior de suport de les graderies. 

A partir d’aquests elements i de les restes de la graderia meridional articula la reconstrucció 
del traçat de les graderies. Dedueix l’amplada de la ima cavea, llavors totalment soterrada, per 
comparació amb altres amfiteatres. Considera que tant la media cavea com la summa cavea 
tindrien 10 filades de seients i reconeix no tenir confirmació material del visorium que pro-
posa pel perímetre exterior. 

                                                      
66 A l’inici de l’apartat 6.2, Descripció del conjunt monumental, justifiquem el criteri que hem usat per referir-nos a 
l’orientació de les estructures del conjunt. Hem optat, per simplificar les descripcions, considerar que l’eix curt 
va de nord a sud i el llarg d’est a oest. 
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La superposició del plànol de Nogués amb l’estat actual evidencia incerteses sobre 
l’exactitud topogràfica de l’aixecament. Ja hem dit que dibuixa la nau principal de l’església 
uns 2,5 més curta; un error d’aquesta magnitud traslladat al conjunt podria implicar que la 
posició del mur que considera com part del fonaments de la porta oriental (C.) fos en reali-
tat la façana exterior d’aquesta porta, formada pels quatre gruixuts massissos de carreus que 
veiem a dia d’avui. Quan dibuixa el que possiblement fos la traça d’un tram del mur septen-
trional del fossat de l’arena (a. i b.) ho fa amb un desplaçament a nord de quasi 2 metres. 
Aquestes inexactituds fan difícil precisar la posició real de l’interessant mur que marca a la 
banda nord (B.), el qual podria definir el límit exterior del recinte si descartem el visorium 
que proposa. Hi ha notícies de que durant les excavacions del 1933, de les quals se’n deriva 
el plànol de Nogués, es van fer diverses fotografies dels sondejos (TED'A, 1990, p. 35). 
Segons sembla es van perdre. 

 
imatge 92/ Superposició de l’estat actual i el plànol de 1934 d’Antoni Nogués. A l’angle inferior dret la escala gràfica de Nogués 
que hem usat per escalar la planta de l’estat actual (en vermell, amb la seva escala gràfica i l’orientació a l’angle inferior esquerra). 

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 Mira-
cle 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. 
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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 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. Després de pronosticar l’imminent posada en funcionament del 
centre, s’exposa que: 

«fa anys i amb insistència creixent hem demanat des d’aquest lloc que sigui solucionat 
d’alguna manera digna el problema de descurança urbanística que representen les ruïnes de 
l’ex-presidi del Miracle [...] Per a la Tarragona turística, arqueològico-monumental, i per a la 
Tarragona d’esperit modern i lliure de la República, aquell panorama que ofereixen als via-
nants del Balcó de la Mediterrània les ruïnes de l’ex-presidi i de Santa Maria i els terrenys que 
els envolten, és –diem-ho francament– denigrant». 

L’escrit continua proposant una actuació en la qual es coordinin els esforços arqueològics i 
d’urbanització, així com les actuacions de la Generalitat i l’Ajuntament, de manera que «se-
rien la República i els homes de govern republicans els que haurien donat solució a un pro-
blema urbanístic i arqueològic». 

L’Ajuntament es decideix a enderrocar les parts més deteriorades per evitar que algú pren-
gui mal. En una fotografia del 1936 d’en Vallvé (imatge 93) veiem com uns operaris demo-
leixen la volta de l’absis, amb l’Escola Normal ja acabada en segon terme. 

 

 
imatge 93/ 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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El juliol del 1936 esclata la guerra civil. El 8 d’agost la Generalitat de Catalunya presidida 
per Lluís Companys emet un decret amb l’objectiu de posar en valor la riquesa arqueològica 
de Catalunya (Decret de Cultura, 1936), on s’estableix que «tots els museus i col·leccions 
arqueològiques de Catalunya, així com totes les ruïnes i monuments arqueològics o zones 
d’excavació [...] queden incorporades al Patrimoni del Poble». Curiosament, es fan dues 
mencions específiques a jaciments, una per Empúries i l’altra per Tarragona. No es menci-
ona l’Amfiteatre en concret, però entenem que formava part de la «zona arqueològica de 
Tarragona»: 

«Queden incautades, especialment, la zona arqueològica de Tarragona, els seus museus i 
col·leccions arqueològiques, la Necròpolis i el Museu de la Fàbrica de Tabacs [l’actual Museu 
Arqueològic Nacional, a dia d’avui encara de titularitat estatal]» 

Jeroni Martorell, cap del Serveis de Monuments de la Generalitat, impulsa una operació de 
neteja i revalorització de les restes. Durant el 1936-37 Salvador Ripoll dirigirà treballs 
d’urbanització en qualitat d’arquitecte de la generalitat. Dibuixa una planimetria de les exca-
vacions executades (imatge 94). 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 apa-
reixia en una làmina de Laborde. Aquest mur marcaria per Ripoll el límit del perímetre ex-
terior 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 94/ Plànol de Salvador Ripoll, 1937. 
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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 95/ Plànol d'Antoni Nogués, 1942. 

Ja conclosa la guerra es planteja desviar el camí que comunica l’estació de tren amb la carre-
tera 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 Gover-
nador 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 foga-
tas» (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’Amfiteatre67. 

  

                                                      

67 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 (Sán-
chez, Ventura, Mezquida, 1991, p. 21). 
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6.3.8. LES EXCAVACIONS DE SAMUEL VENTURA I LA INTERVENCIÓ D'ALEJANDRO FER-

RANT 

El desviament del camí que passava entre la graderia sud i l’església va patir diverses vicissi-
tuds abans de materialitzar-se. A l’Ajuntament de Tarragona es conserven diversos docu-
ments de les gestions del consistori amb Fomento. Amb data 29 de novembre de 1948 hi ha 
un justificant de rebut d’un plànol de Fomento referent a la «desviación del camino que atra-
viesa las ruinas del Anfiteatro romano, hecho a escala 1/1000». El 25 de febrer de 1949 
l’alcalde Enric Olivé s’adreça a l’autoritat competent de RENFE, en un to entre la súplica i 
la indignació, per «reiterar muy encarecidamente a V.I. el ruego de que se digne autorizar a 
esta Corporación de mi presidencia para efectuar cuanto antes los trabajos de desvío del 
repetido camino. [...] Dios guarde V.I. muchos años». 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 96) 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 97) de 1954, amb 
l’excavació força avançada i el vial ja traslladat a la banda de mar de la graderia. Com anèc-
dota, mencionar que l’abundant vegetació visible és el resultat d’una plantació popular or-
ganitzada el febrer de 1952. 

 
imatge 96/ Graderia sud poc abans del desviament del camí. 
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imatge 97/ 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'antepo-
dium, 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; considera que «en pocas ocasiones se habían movido tantos miles de 
metros cúbicos con menos provecho, porque lo que debía haber sido una excavación 
científica se convirtió en una excavación mecánica, en una extracción de materiales, sin 
orden ni concierto». Al final de la campanya, segons ell, de l’Amfiteatre no se’n sabia res: ni 
quan es va construir ni quan es va abandonar. Menciona que el 1954 va poder fer uns talls 
estratigràfics puntuals i que es va oferir a netejar monedes amb un sistema d’electròlisi. El 
1954 González Guijarro, apoderat i gerent de la fundació Bryant, informa al seu patró de 
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que s’han encarregat dibuixos a l’arquitecte Salvador Ripoll per il·lustrar la memòria de les 
excavacions. Aquests van ser uns de les pocs ajuts acceptats per Ventura, que portava les 
excavacions de manera molt personal: gelós de la seva posició com a director del Museu es 
va mostrar reticent a qualsevol col·laboració externa. Sánchez del Real enumera les repeti-
des excuses que va donar Ventura a Bryant i al representant d’aquest, González Guijarro, 
per la seva tardança en la redacció de la memòria de l’excavació. El 1959 alega que ha estat 
molt enfeinat en el trasllat d’objectes al nou museu de la Plaça del Rei. Es va queixar també 
del «incumplimiento por parte del arquitecto Ripoll, colaborador asiduo en los trabajos» en 
l’entrega dels dibuixos que li havia encarregat. El cas és que el 1966 tot semblava indicar 
que encara no tenia ni tan sols un índex de la memòria. 

A El Anfiteatro de Tárraco, antecedentes, memoria y crónica de su excavación (1991) 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 Tarraco-
nense, va coordinar l’ajuda popular per solucionar la dificultat que suposava retirar el gran 
volum de terres on l’Amfiteatre estava soterrat. 

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. No obstant, al fer un recull cronològic de notícies periodístiques 
i de les relacions epistolars entre els principals actors, és la millor cronologia de les excava-
cions que hem pogut consultar. Fem a continuació una relació d’algunes dades aportades 
per Mezquida, considerem que rellevants per entendre el que va succeir: 

- El 16 d’octubre de 1948 la Fundació Bryant anuncia la primera remesa, 100.000 pes-
setes, de les 200.000 que l’arquitecte Josep Maria Monravà López havia calculat que 
costarien les excavacions (el pressupost final quasi va quintuplicar aquesta xifra). 

- El 13 de desembre de 1948 s’inicien les excavacions. 

- El 31 de maig de 1949 Francisco Franco visita Tarragona. Mentre contempla amb 
l’alcalde Olivé les excavacions de l’Amfiteatre li comenta: «es una lástima que la Ta-
rragona actual se haya edificado sobre la ciudad antigua, dificultando los estudios 
históricos». 

- De les cartes de Bryant es dedueix una atenció per les novetats científiques aplicades 
a l’arqueologia. Menciona la datació per carboni 14 i s’interessa per l’ús de la fotogra-
fia aèria en la localització dels jaciments. Insisteix a Ventura de la necessitat d’anar 
publicant les diferents troballes, i un cop acabades les excavacions reclama fins a 
l’extenuació la memòria dels treballs. 

- L’abril de 1953 es gesta la constitució dels Amigos del Anfiteatro. Mezquida va fent una 
inacabable relació de particulars i associacions que van col·laborar en l’empresa del 
buidatge de terres, ja fos aportant personal i maquinària o sufragant jornals de mano-
bres. Entre d’altres, el «alumnado tarraconense», la «Caja de Ahorros Provincial», els 
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«Ejércitos de Tierra y Aire»68, la «Junta de Obras del Puerto», la «Junta de Gobierno 
de la Cofradía de Sant Magí», el «Colegio Provincial de Farmacéuticos». També de fo-
ra la província, com el «Círcol Artístic de Sant Lluc», de Barcelona. Així es va aconse-
guir un rècord el 15 de maig de 1953, amb 126 tones remogudes. Fins i tot es van 
usar «pequeños petardos de dinamita» per acabar de desmuntar els murs del presidi. 

- També a l’abril de 1953 s’inaugura la font circular del ‘Parc de les Granotes’. A la 
premsa local s’acompanya la notícia amb l’anunci del començament de: «los trabajos 
de construcción de los muros que formarán en su día el jardín volante, utilizando pa-
ra ello la gran cantidad de piedra trasladada desde la zona del Anfiteatro por la briga-
da que practica la prestación personal. Esta piedra procede del desmonte de los mu-
ros y edificios anexos a la Iglesia de Santa María del Milagro». 

- El material extret de l’Amfiteatre es va usat també per reparar el camí de la Rabassa-
da, omplir els fossats del Fortí de Sant Jordi, condicionar els paviments de la Volta 
del Pallol (maig del 1954) i massissar les bases de l’enllumenat públic de la prolonga-
ció de la Rambla (tram de ‘Conde Vallellano’, abril i maig de 1954). 

- En una carta de 1954, González Guijarro informa a Bryant de que han aparegut en-
terraments a la zona del presbiteri de l’església. 

- En una carta de 28 de novembre de 1954, Ventura informa a Bryant de la visita a les 
excavacions de «los arquitectos afectos a la Defensa del Patrimonio Artístico Nacio-
nal, Sr Hernández (Andalucía) y Sr. Ferrant (Levante)». El segons, pocs anys després, 
s’ocuparia intensament de l’Amfiteatre. 

- A inicis de 1955 ja era visible tota la planta de la basílica i el contorn de l’arena. El 
juny es delimita l’excavació amb una tanca provisional. El novembre es troben con-
trapesos de pedra, suposem que als fossats. 

- Les excavacions conclouen l’estiu del 1957. 

  

                                                      
68 Concretament el «Regimiento Ebro, número 56 de ametralladoras» i la «Base aérea Reus-Tarragona». 
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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. En l’angle que formen l’arrencada de la via Augusta i el passeig de les palmeres 
un seguit de terrasses i escales configurades mitjançant murs de pedra local resolen el brusc 
canvi de secció, donant accés a un pla al nord de les graderies on es disposa un font circu-
lar. Els intersticis s’omplen de vegetació. S’aprecia una voluntat de continuïtat entre aquest 
enjardinament i el de l’angle entre la Via Augusta i el Passeig de Sant Antoni, poc reeixit en 
la pràctica degut a la gran diferència de cota entre els dos àmbits. Al plànol de la proposta 
(imatge 98) es dibuixa l’Amfiteatre amb un perímetre més petit del real, resseguint aproxi-
madament 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. 

Són interessants les reflexions que fa Elena de Ortueta (2006) sobre el Parc del Miracle a 
Tarragona, el camí cap a la modernitat. Considera que aquest parc i els jardins de Saavedra (a 
l’extrem oposat de la Rambla Vella) van servir per esmenar una mancança d’espais públics 
oberts en la trama urbana de l’eixample bastit entre la rambla Nova i el barri de la Marina 
(Serrallo). Successius espais reservats per aquest fi havien acabat ocupats per edificacions, 
per exemple l’àmbit del mercat (Ortueta, 2006, p. 147). 

 
imatge 98/ Josep M. Pujol, 1947, ordenació del parc del Miracle, fotografia d’en Vallvé al MNAT (TED'A, 1990, p. 43). 
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Entre els anys 1967 i 1973 Alejandro Ferrant, arquitecte de les Brigadas del Patrimonio Artísti-
co 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. Fan perce-
bre l’Amfiteatre més petit de com era en realitat al no haver inclòs els nivells superiors de 
l’estructura. Els materials usats mimetitzen l'opus caementicium de les parts originals i prolon-
guen 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. 

El juliol de 1929 Alejandro Ferrant va ser anomenat arquitecte-arqueòleg de la primera 
zona, reconstruint entre 1930 i 1932 l’església romànica de San Pedro de la Nave. A San 
Vuelvo de Zamora aporta un estudi historicoartístic del monument, abans i durant la inter-
venció. Va restaurar també els monestirs de Santa María la Real de Aguilar a Campoo (Pa-
lencia) i San Marcos (Lleó), la Colegiata de Toro i diversos edificis mudèjars. Després de la 
revolució d’Asturies de 1934 va intervenir en la reconstrucció de la Cámara Santa de la Ca-
tedral d’Oviedo69. Va introduir metodologies científiques al Centro de Estudios Históricos 
(CEH) per la seva aplicació directa a la restauració monumental d’edificis històrics. El 
CEH, dirigit en els seus inicis per R. Menéndez Pidal, va néixer a instàncies de la Junta de 
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas i esdevingué una institució de referència 
abans de la guerra civil. 

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 Ca-
talunya: 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. 

  

                                                      
69 Per més detalls de la trajectòria professional d’Alejandro Ferrant veure Solà-Morales et al. (2012). 
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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 pro-
lífica col·lecció fotogràfica reunida per Ferrant, es fa difícil assegurar que les 9 imatges tro-
bades 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) en-
tre 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 fotografi-
es 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 108 i la imatge 109), 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 in-
tervenir en la reconstrucció dels pilars romans visibles al pati que separa el cos principal de 
l’edifici del Museu Arqueològic70 (imatge 99). Examinant els negatius originals hem localit-
zat 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 origi-
nals de les reconstruccions executades, les quals, degut a un afany de mimetisme en les so-
lucions 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 llis-
tats, 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 cor-
responen 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. 

                                                      
70 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 49). La intervenció de Ferrant va consistir en aixecar amb pedra artificial uns pilars quadrats de car-
reus 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. 
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imatge 99/ 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. 

La imatge 100 està captada des de la part alta de la graderia meridional, la qual veiem en 
primer terme a la cantonada inferior esquerra del fotograma. Hem localitzat una còpia en 
paper a l’AAFV datada al revers a 26 de gener de 1968. Just darrera de les filades de seients 
de la graderia meridional podem distingir el que semblen les restes d’un vomitori (a la taca 
il·luminada pel sol). Als peus d’aquest vomitori, al nivell de l’arena, quedava perfectament 
delimitat el passadís de servei que es desenvolupava entre el podi i el massís de les graderies 
al quadrant sud-oest; veiem el seu traçat fins a la porta oest, la qual esta totalment coberta 
per terres. A l’altra banda dels terraplens, al quadrant nord-oest de l’arena, no es distingeix 
el traçat del podi però sí l’arrencada del massís de les graderies, marcat pel mur d’opus vitta-
tum que veurem en primer pla a la imatge 105. 

La imatge 101 està captada des de l’angle sud-est del braç meridional del transsepte de 
l’església. Hem localitzat una còpia en paper a l’AAFV datada al revers a 26 de gener de 
1968. A la part inferior dreta podem veure la zona on es troba l’absis de la basílica visigòti-
ca, llavors completament cobert per fragments de blocs de pedra, possiblement restes del 
col·lapse de l’església. Darrera les estructures de l’església distingim els mateixos trams del 
podi i de l’arrencada del massís de les graderies de la banda oest del recinte que hem descrit 
en la imatge anterior. 

La imatge 102 és similar a l’anterior, però captada des de l’eix del coronament del mur de 
fons de l’absis de l’església. Hem localitzat una còpia en paper a l’AAFV datada al revers a 
26 de gener de 1968. 
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imatge 100/ Fases inicials dels treball dirigits per Alejandro Ferrant. Vista del nord-oest del recinte des del coronament de la grade-
ria 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.  
 

 
imatge 101/ Fases inicials dels treball dirigits per Alejandro Ferrant. Vista des del coronament de la cantonada sud-est del transsep-
te 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. 
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imatge 102/ 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. 

A la imatge 103 veiem la porta oest des de la banda de l’arena. Hem localitzat una còpia en 
paper a l’AAFV datada al revers a 8 de març de 1968. A l’extrem dret tenim el que avui és 
l’arrencada de les escales que pugen fins al passadís anular situat just a sobre del podi, més a 
l’esquerra tenim els murs de la sala adjacent a la galeria de la porta, actualment completa-
ment tancada i coberta per una volta. La desembocadura de la porta a l’exterior del recinte 
d’espectacles quedava obstruïda pel talús de terra del fons, als peus del turó per on ara dis-
corre el pas elevat del vial de Bryant. 

A la imatge 104 veiem la banda oposada de la galeria de la porta, mirant cap a l’arena, amb 
la graderia meridional al fons. A la dreta del fotograma, en primer terme, els grans carreus 
que formen els massissos de la banda exterior de la porta. En segons terme un parament 
d’opus vittatum coronat per un massís d’opus caementicium, delimitat a l’esquerra per una pilas-
tra formada per blocs amb un especejament lleugerament major. Durant els treballs de re-
construcció aquesta pilastra i la de la banda oposada es van prolongar en alçada i es van 
rematar amb un arc de pedra, format el límit exterior de la volta de canó descendent que a 
dia d’avui cobreix la galeria de la porta71. Darrera la pilastra distingim l’accés a la sala lateral 
d’aquesta banda de la galeria. 

  

                                                      
71 Pot ser interessant comparar la imatge 103 i la imatge 104 amb les fotografies de l’estat actual de la porta 
oest que formen el mosaic de la imatge 131. 
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imatge 103/ 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 104/ 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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A la imatge 105 veiem l’extrem oest de la graderia excavada a la roca, delimitada pels murs 
que havien format el perímetre del recinte del penal, els quals encara perviuen a l’actualitat. 
Hem localitzat una còpia en paper a l’AAFV datada al revers a 8 de març de 1968. El mur 
que baixa cap al podi es va aprofitar com a límit de les reconstruccions de les graderies. Als 
peus del massís de les graderies s’aprecia una obertura coberta per un dintell de pedra. S’ha 
interpretat com la desembocadura al passadís perimetral d’una canalització de desguàs situ-
ada darrera el podi (TED'A, 1990, p. 138). 

A la imatge 106 tenim una visió de conjunt del que ens mostren les tres imatges anteriors: 
la porta oest i part de la graderia del sector nord-oest. Hem localitzat una còpia en paper a 
l’AAFV datada al revers a 8 de març de 1968. En primer terme tenim el fossat longitudinal, 
amb una rampa de terra disposada al seu extrem per poder accedir amb maquinària a la 
seva base. 

 
imatge 105/ Fases inicials dels treballs dirigits per Alejandro Ferrant. Vista del nord-oest de les graderies. Arxiu Ferrant de la de-
marcació 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. 
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imatge 106/ Fases inicials dels treballs dirigits per Alejandro Ferrant. Vista del nord-oest de les graderies. Arxiu Ferrant de la de-
marcació 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 dife-
rents dels mateixos: 

- Primera sèrie. Tres vistes generals. A la imatge 101 i a la imatge 102 les ombres que 
es distingeixen al parament de la banda nord de la nau central de l’església són idènti-
ques, i coherents amb les de la imatge 100, 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 103 com a la imatge 104 veiem 
la porta oest completament excavada, lliure del terraplenat que l’amaga a les tres 
imatges anteriors. La imatge 105 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 106 ens dóna una visió de con-
junt 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. 
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Es podria pensar que el terraplenat que amaga la porta oest a la primera sèrie s’hagués bas-
tit durant les obres per crear un vial per travessar el tall de la galeria de la porta, de manera 
que aquestes tres imatges (totes del sobre 51) serien posteriors a les que ens mostren la 
porta excavada. Aquesta hipòtesi es veu reforçada pel fet de que distingim una gran quanti-
tat de material a banda i banda dels camins, que es podria identificar com els petits blocs de 
pedra que es van usar reiteradament en la reconstrucció mimètica de murs d’opus vittatum; 
estaríem doncs davant d’una fase més avançada dels treballs, amb abundants acopis de ma-
terial llest per ser posat en obra. 

No obstant, hem trobat un detall que confirma la cronologia amb que hem ordenat les 
imatges, que coincideix amb les anotacions al revers de les còpies en paper que hem localit-
zat a l’AAFV. Si examinem l’obertura adintellada en el mur del peu de la graderia a la 
imatge 101 (primera sèrie) podem apreciar com el nivell de l’àmbit de l’arena queda molt 
per sobre respecte al que podem apreciar a la imatge 106 (segona sèrie) (veure comparativa 
a la imatge 107). 

 
imatge 107/ Detall de l’obertura adintellada de la base de la graderia, ampliació de les imatges 101 i 106, de l’Arxiu Ferrant de la 
demarcació de Lleida del COAC. 
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Els dos negatius restants localitzats a l’arxiu Ferrant (imatge 108 i imatge 109) correspo-
nen a un moment en què els treballs de reconstrucció de les graderies estaven força avan-
çats, però en una fase que permet distingir la infraestructura de les diferents solucions cons-
tructives de la intervenció. Comparant-los amb fotografies sense catalogar de l’Arxiu Ale-
jandro 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 meri-
dional distingim el coronament de les voltes que s’havien bastit per suportar les noves gra-
deries. A les imatges el tall entre les parts originals de la zona del pulpitum i les reconstruc-
cions 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 recons-
truïdes. 

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 nord-
oest 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 escas-
ses restes d’opus vittatum que podíem contemplar a les imatges de les fases inicials dels tre-
balls s’han recrescut fins al nivell d’ús de la ima cavea. 
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imatge 108/ 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 com-
paració amb fotografies de l’AAFV es pot datar entre finals de 1970 i principis de 1971. 
 

 
imatge 109/ 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, classifi-
cats individualment72. Fem a continuació una exposició de les dades més rellevants localit-
zades a les carpetes que corresponen als diferents projectes (tots executats excepte el dar-
rer, 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 classifica-
ció individual o dins la carpeta AAFV 958, fotografies del sobre amb el títol ANFITEA-
TRO 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. 

AAFV 947 OBRAS DE CERRAMIENTO INICIAL DE EXCAVACIONES (Ferrant, 1962) 

El projecte contempla executar una tanca pel recinte i unes excavacions que havien de con-
tinuar les que havia dirigit Samuel Ventura amb el patrocini de la fundació Bryant i, segons 
explica el propi Ferrant, la col·laboració de l’arquitecte Salvador Ripoll. A la documentació 
es fa una descripció constructiva de la tanca, però en aquesta carpeta no s’inclouen plantes 
o detalls constructius. 

Sí que trobem un possible traçat del tancament del recinte en un plànol a 1/500 de la car-
peta AAVV 958. Porta el títol «Planta situación de perfiles»73 i no té data ni signatura. Les 
diferents inflexions del contorn del tancament estan marcades amb lletres. Aquest plànol és 
interessant sobretot pel traçat dels perfils: unes línies radials que convergeixen a la banda 
sud de l’església romànica, també estan marcats amb lletres. Sembla ser que es tracta d’un 
replanteig per fer seccions, doncs trobem abundants cotes sobre unes línies radials amb les 
mateixes directrius al plànol topogràfic74 a escala 1/100 de la carpeta AAVV 958. No 
s’especifica el nom de l’autor/s del plànol ni qui l’havia encarregat, però sí la data: juny de 
1959. Abasta tot el recinte, amb l’església i la basílica dibuixades amb un detall similar al de 
l’aixecament del TED’A (1990). Els coronaments dels murs dels fossats estan molt ben 
definits. A la zona de la graderia tallada a la roca es fa difícil distingir el graonat dels seients, 
el qual sí que és clarament visible a la part de la graderia meridional. La porta oest no està 
excavada. Ens mostra un estat general molt similar al que podem contemplar a la maqueta 
dedicada a les excavacions de Samuel Ventura, actualment exposada a la sala principal de 
planta baixa de la seu de Tarragona del Museu Arqueològic Nacional. Recordem que les 
mencionades excavacions van finalitzar el 1957, de manera que la cronologia és congruent. 

Una possible indicació de l’autoria del topogràfic 1/100 la tenim al plànol a escala 1/50 de 
l’església i la basílica inclòs a la carpeta AAFV 958. A la caràtula llegim «Anfiteatro de Ta-
rragona, plano parcial de las excavaciones de la zona de las iglesias, estado en el día 25-3-
1955». A l’angle inferior dret llegim: «firmado – S. Ripoll» (tot i que sense signar). Aquesta 
planta de l’església i la basílica és gairebé idèntica a la del topogràfic de 1959. Evidentment 
demostra que l’arquitecte Ripoll va col·laborar en les excavacions d’en Samuel Ventura, i 

                                                      
72 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 arqui-
tecte o pel personal del seu despatx. 
73 La Biblioteca Valenciana, a la relació del contingut de la unitat documental AAVV 958, el refereix com 
dibujo delineado con marcado de sectores radiales a escala 1/500. 
74 La Biblioteca Valenciana, a la relació del contingut de la unitat documental AAVV 958, el refereix com 
dibujo delineado de la planta del anfiteatro con numeración de puntos de referencias y cotas de nivel a escala 1/100 (6-1959).  
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seria lògic que hagués composat un plànol topogràfic amb l’estat final dels treballs75. Possi-
blement també sigui l’autor del plànol amb les marques radials que indiquen per on s’havien 
de fer els perfils topogràfics, el qual deu ser anterior al 1959. Estem, doncs, davant d’una 
documentació gràfica prèvia al projecte de 1962 de Ferrant. No l’havia produït ell però li va 
servir de base per les primeres fases de les intervencions que va dirigir. 

Entre les fotografies sense catalogar de l’AAFV hem localitzat tres imatges, datades al re-
vers a 27 de març de 1962, que ens mostren l’estat del conjunt just al començament dels 
treballs. N’hi ha dues captades des del quadrant nord-est del recinte i una des del sud. Ens 
mostren l’arc de l’obertura del pulpitum semi-tapiat, l’extrem oest del recinte sense excavar, 
abundants fragments de pedra dispersos per l’arena, els murs sobre la graderia tallada a la 
roca molt deteriorats i amb abundant vegetació, així com restes de les estructures de l’ala 
nord del convent dels trinitaris. 

 
imatge 110/ Vista de la graderia meridional des del nord-est, 27 de març de 1962 (AAFV, imatge sense catalogar). 

També entre les fotografies sense catalogar de l’AAFV hi ha una postal76 i una vista aèria 
d’en Raymond. Semblen de la mateixa època, al voltant de 1962. A la vista aèria podem 
apreciar un detall molt interessant: al quadrant nord-est, a la trobada del podi amb el trans-
septe nord de l’església, podem distingir menys ortostats al podi dels que podem contem-
plar actualment, una evidència de que aquest tram es va veure afectat per les reconstrucci-
ons d’Alejandro Ferrant. 

                                                      
75 Insistim en la similitud d’aquesta planta amb l’aixecament del TED’A (1990), possiblement va servir de 
base de treball. No obstant, hi ha detalls diferents ja que reflecteix l’estat de les estructures el 1955. En men-
cionem dos: no s’aprecien els retranquejos de la portalada romànica del segle XII i l’accés del segle XVI al 
tester de la nau principal està semi-tapiat. 
76 Nº 55 Tarragona, Anfiteatro Romano. Ruinas. Dep. Leg. T.89-II 
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imatge 111/ Vista aèria del conjunt, cap a 1962. Foto Raymond (AAFV, imatge sense catalogar). 

Tornant al projecte «de cerramiento inicial de excavaciones», conté molta documentació 
escrita de la qual es desprèn que hi van haver molts problemes en el tancament econòmic 
de l’obra, adjudicada al contractista Manuel Tricà Comps. És possible que aquest sigui un 
dels motius pels quals a les següents fases Alejandro Ferrant recomanés, mitjançant les no-
tes amb que acompanyava l’enviament dels successius projectes al Comisario General del Pa-
trimonio Artístico Nacional, executar els treballs «por administración» segons els preus de mà 
d’obra recollits als amidaments, preus que insistia en recordar que s’ajustaven a les pres-
cripcions dels convenis de la construcció llavors vigents. 

AAFV 948 OBRAS DE CONSERVACIÓN (Ferrant, 1963) 

Planteja la «consolidación de aquellos muros que por su acentuado desplome, por disgrega-
ción de la fábrica, amenazan arruinarse», entre els que menciona els «muros de las iglesias» i 
els «pasillos de acceso a la cavea». No sabem exactament a quins passadissos es refereix, 
possiblement siguin les voltes de suport de la graderia meridional i les obertures a l’arena 
des del nivell inferior d’aquesta graderia. 

Proposa també un buidatge de les voltes colmatades per trobar «el posible desagüe de la 
arena», així com ordenar les restes escampades per l’arena i començar la reconstrucció del 
podi. Reconeix que caldrà improvisar molt i qualifica d’hipotètic el pressupost de l’obra. 
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Aquesta unitat documental inclou alguns croquis d’obra. N’hi ha dos que creiem que estan 
traspaperats, doncs ens mostren la porta oest, llavors no excavada. Sí que semblen corres-
pondre als treballs descrits diversos esquemes d’excavacions al nivell inferior de les voltes 
de mar i, el que és més interessant, una planta de la galeria de desaigüe situada sota la volta 
principal. Està dibuixada a llapis sobre paper quadriculat, amb anotacions a llapis i bolígraf 
de les mides principals. Porta un segell amb data 18 de novembre de 1963. El grafisme és 
molt simple, però permet identificar perfectament la trobada de la galeria amb el fossat 
transversal de l’arena, l’escala que puja al nivell inferior de les voltes i el tapiat al fons de la 
galeria, quan aquesta arriba a l’alçada de les vies del tren. 

L’àrea objecte de les excavacions, el nivell inferior de les voltes de mar, apareix en un plà-
nol molt similar al topogràfic que hem esmentat a l’apartat anterior. El trobem a la carpeta 
AAVV 958, porta per títol «Anfiteatro Romano de Tarragona» i s’indica que hauria d’anar 
firmat per «el arquitecto» (però no tenim la firma ni cap indicació del seu nom, possible-
ment sigui un aixecament de Salvador Ripoll al voltant de 1959). Sobre la base del topogrà-
fic, però ara sense cotes, està marcat el contorn interior del nivell inferior de les voltes. 

AAFV 949 OBRAS DE CONSERVACIÓN (Ferrant, 1964) 

A la memòria refereix el descobriment, l’any anterior, de la galeria de desaigüe. Planteja 
continuar els treballs amb «un voluminoso movimiento de tierras que ponga al descubierto 
cuanto pueda quedar de la monumental construcción romana, es decir, lo que constituyó su 
fachada principal al mar». Explica que dins l’àrea que vol excavar hi ha massissos formats 
per despreniments dels murs i les voltes de suport de la cavea, una situació que interpreta 
com el resultat d’una voladura77. Als escrits trobem també una primera referència a les in-
tencions reconstructores de l’arquitecte: 

«Cabe completar, con una clara diferenciación de obras, alguna bóveda o muro arruinado, 
con el fin de lograr una mayor sensación de grandiosidad de este original monumento.» 

Pel que fa a la documentació gràfica, tenim tres plànols a escala 1/100 de les estructures de 
la graderia de mar un cop executats els treballs de l’any anterior, tots amb data maig de 
1964. La planta de la galeria està passada a net (s’hi refereix com a planta 1a), a la mateixa 
làmina on ens mostra el nivell inferior de les voltes (planta 2a). Al segon plànol tenim el 
nivell superior de les voltes (planta 3a), mentre que el tercer recull l’alçat de les estructures 
vistes des de la banda de mar (alzado principal). 

A la carpeta AAFV 958 hem localitzat un plànol de maig de 1964 que complementa els tres 
anteriors. Conté dues seccions de la graderia, la primera seguint l’eix de la crugia del 
pulpitum i la segona l’eix de la darrera crugia a est. 

Aquests aixecaments són força coincidents amb el que mostren dues fotografies no catalo-
gada de l’AAFV. La primera, datada al revers a 29 de febrer de 1964, és una vista d’escorç 
de la façana de mar, des de la banda est, amb el port al fons. Veiem una canalització associ-
ada al vial que es va configurar en aquesta zona cap al 1948 suportada per un andamiatge 
de fusta, mentre que un mur de contenció tapa parcialment el nivell inferior de les voltes de 
la graderia. La segona, datada al revers a 16 d’abril de 1964, ens mostra el mateix àmbit, 

                                                      
77 No sabem si es confon amb la voladura de l’església o es refereix a la guerres dels segadors, de successió o 
del francès. En qualsevol cas és una afirmació sense gaire sentit: els dibuixos de Wyngaerde de mitjans del 
segle XVI ens mostren una graderia meridional on, si fa no fa, les estructures originals són les mateixes que 
podem contemplar a dia d’avui. 
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l’espai entre la façana de mar i les vies del tren, però des de l’angle oposat. Els treballs 
d’excavació han progressat: la canalització s’ha traslladat fins quasi tocar els murs que su-
porten el nivell superior de les voltes i el mur de contenció ha desaparegut, deixant al des-
cobert el nivell inferior de les estructures de la graderia. 

 
imatge 112/ 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). 

AAFV 950 OBRAS DE CONSERVACIÓN (Ferrant, 1967) 

Ferrant comença la memòria fent una ressenya de les darreres excavacions executades. Ma-
nifesta la voluntat de completar els buidatges iniciats el 1962, creu que així «se podrían en-
contrar lo que [de] las construcciones que en forma elíptica se elevaron entorno a la arena 
pueda permanecer aún en pie o al menos con posibilidad de consolidación o reconstruc-
ción». Proposa començar els treballs des del sud-oest i torna a fer esment de la reconstruc-
ció del podi. 

Entre les fotografies sense catalogar de l’AAFV trobem tres imatges datades al revers el 26 
de gener de 1968. Corresponen als negatius de l’Arxiu Ferrant del COAC de Lleida amb 
referències 51_001, 51_002 i 51_003 que hem reproduït més amunt. Al fons de les imatges 
podem apreciar com els abundants moviments de terres estan posant al descobert les part 
més altes de les restes de la porta oest. 

També entre les fotografies sense catalogar de l’AAFV trobem tres imatges datades al re-
vers gairebé un mes i mig després que les tres anteriors: el 8 de març de 1968. Corresponen 
als negatius de l’Arxiu Ferrant del COAC de Lleida amb referències 49_008, 49_012 i 
51_005 que hem reproduït més amunt. Ens mostren la galeria de la porta oest quasi com-
pletament excavada. 
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AAFV 951 OBRAS DE CONSERVACIÓN (Ferrant, 1968) 

Dóna notícia de la descoberta, l’any anterior, de la porta oest78, on s’havia excavat fins al 
nivell del paviment avui visible, el qual diu que «penetra al eje mayor de la elipse». Manifesta 
la voluntat de completar les excavacions del 1967. 

A la documentació gràfica tenim un plànol a 1/100 de la porta oest ja excavada, amb data 
27 de maig de 1968, signat per Ferrant. Consta d’una planta i una secció per l’eix de la gale-
ria, amb anotacions a llapis dels materials i referències als diferents espais i paraments. 

Una imatge no catalogada de l’AAFV, lleugerament posterior doncs està datada al revers a 
14 d’abril de 1969, ens ofereix una panoràmica general de l’estat del conjunt monumental. 
Està enquadrada des de l’extrem oest, aproximadament per on ara passa el Vial de Bryant. 
En primer pla veiem la galeria de la porta oest totalment excavada, a l’esquerra la graderia 
tallada a la roca lliure de vegetació. Al quadrant sud-oest de les graderies la única recons-
trucció executada era l’arrencada dels murs de la media cavea. 

 
imatge 113/ Vista general del conjunt des de l’oest, datada al revers a 14 d’abril de 1969 (AAFV, imatge sense catalogar). 
  

                                                      
78 Ferrant usa el mateix sistema que nosaltres per referir les orientacions: les portes principals a est i oest, la 
graderia de mar a sud i la graderia tallada a la roca a nord. 
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AAFV 952 OBRAS DE CONSERVACIÓN (Ferrant, 1969) 

Exposa les excavacions més recents, entre la porta oest i la graderia meridional. Menciona 
una possible reconstrucció del podi amb maons, per permetre diferenciar bé les parts origi-
nals. Aquesta voluntat de distingir original i reconstrucció es perd en la proposta pel passa-
dís perimetral del mateix podi, el qual vol pavimentar amb «un hormigón análogo al anti-
guo que a trozos se conserva». 

Sembla que les intencions de reconstruir el podi amb maons no es van concretar. En una 
fotografia sense catalogar de l’AAFV, amb datació al revers 13 de setembre de 1969, veiem 
com ja s’ha executat l’anastilosi del tram de podi situat al quadrant sud-oest. En una altra 
imatge, també sense catalogar i en aquest cas sense data, veiem com els operaris col·loquen 
els ortostats mitjançant una politja suportada per un andamiatge de fusta. 

 
imatge 114/ Anastilosi d’un tram de podi al quadrant sud-oest de l’arena, cap al 1969. 

A la memòria del projecte Ferrant planteja també una excavació a l’àmbit de la Plaça Orce 
Ochotorena per descobrir la porta est. En una fotografia sense catalogar de l’AAFV, amb 
datació al revers 16 d’agost de 1969, veiem la volta de la porta est cimbrada amb fusta i una 
fàbrica provisional de totxanes. En un altra fotografia sense catalogar de l’AAFV, datada el 
16 de desembre de 1969, podem llegir la següent anotació manuscrita al revers: «Iniciación 
de vaciado de tierras bajo las rampas de la Escuela Normal». Es fa difícil distingir on està 
enquadrada la imatge, en qualsevol cas sembla més un buidatge executat des de l’interior 
del recinte que una excavació en superfície des de la Plaça Orce Ochotorena o des de les 
escales del Miracle. 

La part gràfica del projecte de 1969 és escassa, tan sols amb un plànol general a 1/100, un 
cop més sobre la base del topogràfic de 1959 que atribuïm a Salvador Ripoll. Diverses ano-
tacions a mà, gràfiques i escrites, indiquen els àmbits d’actuació previstos. 
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AAFV 953 OBRAS DE CONSERVACIÓN (Ferrant, 1970) 

Proposa una primera reconstrucció d’un cert abast, concretament «de las dos bóvedas in-
mediatas a la central, análogas a las simétricas, del orden superior y la consolidación de las 
dos del orden inferior en que las primeras descansan». És a dir, a partir de l’eix de simetria 
marcat per l’obertura de l’arc del pulpitum vol refer dues voltes a la banda oest, de les quals 
tan sols en quedava l’arrencada de l’arc de la primera. Es queixa de que «la cantidad consig-
nada no nos permite la reconstrucción de la inmediata [una tercera volta a oest], aunque 
sería posible, pues, como en estas, fueron descubiertos los cimientos en que se elevan estas 
construcciones». La memòria està il·lustrada amb quatre croquis, tres de la façana de mar i 
una vista general interior. 

A la carpeta les fotografies sense catalogar de l’AAFV hem trobat una sèrie d’imatges que 
coincideixen temporalment amb aquesta fase dels treballs. Estan segellades al revers amb 
data 25 de maig de 1970, on també podem llegir l’anotació a llapis «sillares romanos trasla-
dados de la Renfe al Anfiteatro». Podem veure com els operaris recullen carreus de la vora 
del mar, almenys en una de les imatges just davant de l’estació de tren, i els dipositen als 
terraplens adjacents a l’Amfiteatre, llavors molt boscosos. 

També podem situar en aquesta fase de treballs una fotografia sense catalogar de l’AAFV, 
datada al revers el 20 de setembre de 1970. Ens mostra un estat dels treballs molt similar a 
la dels negatius 0468_23242 i 0468_23243 de l’arxiu de Lleida. Les graderies del quadrant 
sud-oest estan parcialment reconstruïdes, s’han pujar fins a 6 filades de la media cavea. A la 
porta oest no s’han cobert les sales laterals ni la galeria central. 

AAFV 954 OBRAS DE CONSERVACIÓN (Ferrant, 1971) 

Les reconstruccions continuen a bon ritme. Ara és el torn de les sales adjacents a la galeria 
de la porta oest, amb voltes inspirades, segons Ferrant, en les conservades a la graderia de 
mar que l’any anterior havia ampliat. Veiem com ho justifica: 

«Para continuar la obra de reconstrucción del graderío y al propio tiempo ir completando en 
lo posible la entrada S.O. del eje mayor de la elipse del edificio descubierta con los trabajos 
realizados en años anteriores, elevaremos primeramente los muros de mampostería de los 
hastialies de los departamentos colaterales del paso de dicha entrada así como sus muros, pa-
ra sobre esta fábrica voltear la bóveda [superposat en bolígraf el graderío] de cañón que cubre 
estas habitaciones y en la que asienta, como en la zona donde se alzó la fachada que mira al 
mar y que sin duda fue la más monumental del Anfiteatro.» 

Si al projecte de l’any 1969 proposava l’ús de maons en la reconstrucció del podi per poder 
distingir les parts originals, aquí s’inclina pel mimetisme en els revestiments de «sillarejos» 
per completar els murs d’opus vittatum, i reconeix obertament la falta de referències per 
completar els arcs de les portes d’accés a les sales adjacents a la galeria: 

«Los muros que dan al paso referido [la galeria de la porta oest] serán revestidos de fábrica de 
sillarejo siguiendo el aparejo antiguo existente. Las dos puertas de acceso a estos departamen-
tos cuya parte baja se conserva serán construidas con la altura que posiblemente tuvieron.» 

El contingut de la carpeta AAFV 956 Camino desde la Estación al Puente de Armas 1971 testi-
monia la polèmica que va generar el projecte de construcció d’un pas elevat que havia de 
travessar just per davant de la façana de mar de l’Amfiteatre, amb un nivell d’ús similar al 
del primer pis de les voltes de la graderia (a cota del pulpitum, si fa no fa), salvant el buidatge 
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que s’havia executat per deixar a la vista el nivell inferior. El 5 de juliol de 1971 Alejandro 
Ferrant envia una carta al «Sr. Comisario General del Patrimonio Artístico Nacional. Direc-
ción General de Bellas Artes. Ministerio de Educación y Ciencia» on exposa que el projecte 
farà que els dos nivells de voltes «reconstruidas y restauradas recientemente» quedin ocults; 
assenyala també que «los pilares que soportarían el paso elevado tendrían irremisiblemente 
que apoyar en las construcciones romanas». Rep per resposta una carta de l’Alcalde de Tar-
ragona, Ricardo Vilar Guix, de 26 de juliol de 1971. El cap del consistori diu que adjunta un 
«alzado y planta del reformado del paso elevado del proyecto Camino desde la Estación al 
Puente de Armas» i es refereix a l’enginyer ‘Sr. Alonso’ com l’autor del projecte, que inclou, 
sempre segons l’Alcalde, les indicacions de Ferrant. A la mateixa carpeta tenim un plànol 
sense caràtula, data ni signatura, a escala 1/100. Possiblement és el plànol mencionat a la 
carta. Està composat per un alçat de la façana de mar (sembla dibuixat a partir dels aixeca-
ments de Ferrant) amb la plataforma del vial (de 40 cm de cantell) passant per davant, així 
com una planta on podem apreciar una lleugera curvatura per enllaçar les bandes est i oest, 
però amb un traçat que no té res a veure amb la curvatura del propi Amfiteatre, i sense 
respectar el seu perímetre original. La única atenció que mostra l’estructura envers el mo-
nument és alinear els dos pilars rodons de cada crugia (de 60 cm de diàmetre) amb els murs 
de suport de la graderia. El projecte no es va executar. 

AAFV 955 OBRAS DE CONSERVACIÓN (Ferrant, 1972) 

Ferrant torna a mencionar que Salvador Ripoll va col·laborar en les excavacions dirigides 
per Samuel Ventura, y diu que: 

«Estas excavaciones fueron por nosotros continuadas en 1962 y, aunque lentamente, se ha 
logrado no sólo poner al descubierto cuanto existía del edificio sino que se han consolidado 
las fábricas arruinadas, reconstruyendo lo que parcialmente se mantenía y completando la 
obra desaparecida, hermanándola con la de los restos conservados.» 

El projecte de 1972 es centra en la reconstrucció de la volta de la galeria de la porta oest, 
completament desapareguda. Aporta una fotografia dels treballs corresponents a l’any ante-
rior, amb les sales laterals ja cobertes per voltes, tot i que les portes d’accés no tenen els 
arcs de dovelles, el peu de foto li serveix per fer la següent explicació dels treballs a realit-
zar: 

«En la entrada S.O. se construirá la bóveda que cubre el paso y sobre el trasdós de esta y las 
laterales descansará el graderío. Las puertas de los departamentos [els arcs de les portes] se 
construyeron después de hecha la foto.» 

Entre la documentació de la carpeta AAFV 948, corresponent als treballs de 1963, hem 
trobat dos plànols d’obra que considerem traspaperats. Creiem que corresponen o a la pre-
paració del projecte de 1972. El primer és una planta general a llapis i color dels diferents 
espais de la porta oest; sembla un dibuix realitzat sobre el terreny, amb diverses anotacions. 
El segon és un alçat a escala 1/20 de l'especejament de les dovelles de l’arc que remata la 
sortida cap a l’exterior de la galeria central de la porta oest. A la memòria, Ferrant explica 
que la volta de formigó de la galeria s’havia de rematar amb nous arcs de pedra als seus 
extrems, dels quals no en quedava cap resta in situ, el mateix que succeïa amb els dos arcs 
de les portes de les sales laterals executats durant la fase anterior. 
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AAFV 957 RETALLS DE PREMSA (Ferrant, 1973) 

Comentem a continuació alguns dels retalls de premsa continguts en la unitat documental 
AAFV 957. Hem triat aquells que aporten alguna informació que complementi les dels 
projectes i fotografies de l’arquitecte, ja sigui per reafirmar la cronologia dels treballs, co-
nèixer detalls dels mateixos o copsar quina era l’opinió pública al voltant de les obres que 
s’estaven executant a l’Amfiteatre. 

Al diari Tarragona del 16 de novembre de 1963 el redactor, Petrofilo (pseudònim de Luis 
María Mezquida), diu que el dia abans ha pogut constatar la troballa de la galeria de desai-
güe de l’Amfiteatre. Ja hem esmentat que entre la documentació de Ferrant hem trobat un 
plànol d’obra amb un aixecament esquemàtic d’aquesta galeria, amb un segell de tan sols 
dos dies després, el 18 de novembre. 

El Diario de Tarragona del 30 d’abril de 1964 publica una foto d’Europa Press de la façana de 
mar de la graderia meridional. Veiem des de dalt un encofrat a la volta més a l’est del nivell 
inferior de l’estructura. És la primera reconstrucció mimètica de la que tenim notícia, re-
cordem que l’anastilosi del podi data del 1969, les voltes de la banda oest del nivell superior 
de la graderia meridional daten del 1970 i la reconstrucció de la zona de la porta oest 
s’endega el 1971. 

Al diari ABC del 24 de juny de 1967, a l’article titulat «Importante hallazgo arqueológico en 
Tarragona» es dóna la notícia de que «ha sido descubierta la Porta-Pompae, por donde entra-
ban los cortejos». És evident que es refereix a la porta oest, tot i que la fotografia que 
acompanya el text ens mostra l’arc del pulpitum. Tres dies abans, el 21 de juny, havia apare-
gut la mateixa notícia a La Vanguardia, amb una redacció molt similar però sense cap foto-
grafia. La cronologia és coherent amb la de Ferrant: a la memòria de 1968 diu que la porta 
oest ja s’havia excavat l’any anterior. 

A La Vanguardia del 27 de març de 1969 (segons nota manuscrita, però el tampó marca el 
dia 1 de juny de 1969) es ressenya que «la última de las puertas de acceso a la arena conser-
va todos sus elementos». Es refereix a la porta est, doncs continua dient que les prospecci-
ons implicarien seccionar les escales del Miracle, i aclareix que de moment tan sols s’han 
realitzat cales. No obstant, no hem trobat cap fotografia o plànol que permeti constatar una 
excavació en extensió de la porta est. Sí que és possible que en algun moment es tallés 
l’escala del Miracle per executar la volta que cobreix la galeria principal de la porta, uns tre-
balls que es veuen en una imatge del 16 d’agost de 1969 que hem mencionat en l’apartat 
dedicat a les Obras de conservación de 1969. L’article continua explicant que «se han rehecho 
los pasillos y vomitorios, sobre la base de los pavimentos auténticos existentes» y que «se 
han reparado los muros del foso que presentaban evidentes señales de desplome», una 
imatge perfectament coherent amb la fotografia del 14 d’abril de 1969 que reproduïm a la 
imatge 113. En una fotografia lleugerament posterior, publicada a La Vanguardia del 26 
d’octubre de 1969, amb el títol «El anfiteatro romano cambia de fisonomía», veiem una 
panoràmica general des del nord. Les voltes reconstruïdes de la banda de mar encara no 
s’havien aixecat, tampoc s’havien cobert les sales laterals de la porta oest. Com a curiositat, 
els dies 15 de gener i 26 d’octubre de 1969, al Diari Español es menciona que els treballs de 
reconstrucció de l’Amfiteatre els estant executant ‘canteiros’ gallecs. 
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Els retalls de premsa de l’època guardats a la unitat documental AAFV 957 mostren que a 
partir del 1969 s’engega una certa polèmica sobre l’abast i el sentit de les obres que s’estan 
executant a l’Amfiteatre. El dimarts 28 de gener de 1969, en un editorial del Diario Español 
titulat «Anfiteatro» i signat per Petrofilo, després de ressenyar que comencen les obres de 
reconstrucció de la porta sud descoberta l’any anterior (en realitat es refereix a la porta 
oest), fa la següent reflexió: 

«Sin embargo, el Anfiteatro desde el punto de vista estético adolece de la superposición de 
las basílicas del siglo V y XII que desfiguran totalmente el conjunto de fosos y arena. La gra-
cia del monumento es el óvalo que, conjuntamente con la gradería, nos ofrece una visión 
exacta de sus características.» 

Aquesta opinió es reitera al mateix diari el 26 d’octubre de 1969 en un editorial titulat «An-
fiteatro y otros monumentos», tot i que ara atribueix una geometria el·líptica a l’edifici: es 
demana que es retiri la nau central de l’església «si esta construcción supone un estorbo 
para devolver al Anfiteatro la gracia de la elipse». 

Al diari Tarragona del 11 d’octubre de 1971, en un article titulat «La restauración del Anfi-
teatro debe concluirse», i el curiós subtítol «Ha sido siempre la cenicienta arqueológica de la 
ciudad», signat per F. Basco Gracia, trobem un recolzament incondicional de les metodolo-
gies d’intervenció practicades per Ferrant. Es diu que a partir de «los restos de unos cimien-
tos, unas dovelas, el arranque de un muro, son suficientes para reconstruir una bóveda y 
darnos una idea bastante exacta de lo que fue». S’adhereix a la línia editorial del Diario Espa-
ñol en demanar que es retirin les restes de l’església romànica, a les quals atribueix un valor 
sobretot sentimental. Pel que fa a la basílica visigòtica creu que «este templo no es de la 
misma época que el Anfiteatro, por lo que sería conveniente que no rompiera el conjunto». 

José Sánchez Real proposa introduir una mica de rigor acadèmic en la polèmica. Al seu 
article «Valoración de los restos del Milagro» publicat al Diario Español del 18 de febrer de 
1972 demana al Director General de Bellas Artes que faci públiques les conclusions d’una co-
missió del 1962, formada per catedràtics, sobre l’abast de la restitució o reconstrucció de 
l’Amfiteatre (a no ser, diu amb ironia, que fossin un secret d’estat) o bé, si els coneixements 
adquirits durant deu anys de treballs al monument o feien recomanable, que es convoqués 
una nova comissió. 

A l’article del diari ABC de 12 de gener de 1973 amb el títol «Próxima reanudación de los 
trabajos de reconstrucción del Anfiteatro romano de Tarragona», signat per Luis María 
Mezquida, contingut a la carpeta de l’AAFV dedicada a les fotografies sense catalogar (re-
cordem que els retalls de diari que hem comentat fins ara estan a la carpeta AAFV 957), 
tenim una de les darreres notícies dels treballs dirigits per Alejandro Ferrant, s’afirma que es 
volia «rematar el graderío de la puerta Sur [porta oest?]». 
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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 meridio-
nal 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 tras-
llat 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, al-
menys, 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 ba-
se 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 gra-
deries 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 da-
vant 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 ta-
llada a la roca de la banda nord. 
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7. AIXECAMENT DE LES RESTES IN SITU 

Tal com apunta Golvin (1988, p. 387), per contrastar el traçat teòric d’un amfiteatre amb la 
realitat material del mateix és indispensable disposar d’un aixecament exacte i a una escala 
adequada; això el va obligar a concentrar el seu estudi sobre el traçat dels amfiteatres en 
alguns dels exemples millor coneguts, especialment el de Thysdrus (El-Djem, la portada de 
les primeres edicions de L'amphithéâtre romain), del qual disposava de fins a 3 aixecaments 
independents de l’arena. 

Wilson Jones (1993) admet que les seves propostes a Designing Amphitheatres es basen en 
aixecaments d’altres autors (essencialment les planxes de Golvin), ell es limita a comprovar 
la correcció general dels mateixos i a prendre mesures del que anomena «details that are criti-
cal to the arguments developed» , que recull en diferents taules. Aquests mesuraments es limiten 
als eixos de l’arena i el contorn exterior, així com a detalls de la modulació de la façana. En 
referir-se a les hipòtesis de traçat dels amfiteatres formulades per Wilson Jones, Balletti et 
al. (2007) consideren que gràcies a les dades adquirides amb un aixecament és possible de-
terminar el límit entre la recerca teòrica de la geometria perfecta i la realització del concepte 
en un edifici real.  

Entenem que per estudiar l’execució real del replanteig d’un amfiteatre, o, dit d’un altre 
manera, la correspondència d’un traçat teòric i l’edifici estudiat, no n’hi ha prou amb les 
mides dels eixos principals de l’arena o d’un altre contorn. Són necessaris aixecaments que 
reprodueixin amb prou fidelitat les curvatures de les estructures, no tan sols les seves di-
mensions generals. És per això que hem vectoritzat l’aixecament del TED’A (1990) i hem 
realitzat un topogràfic i dos escanejos làser. Abans de presentar i comparar aquests aixeca-
ments, creiem oportú exposar també quin és l’estat actual del conjunt monumental per 
entendre quina és la realitat material que ens mostren. Fem, doncs, un repàs de les darreres 
intervencions efectuades i presentem un reportatge fotogràfic que serveix per sintetitzar la 
identificació de les estructures integrants. 
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7.1. 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 (recone-
guem 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 en-
capçalat 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 faça-
na de l’església romànica i un projecte de restauració de l’Amfiteatre, aquest últim amb Xa-
vier 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 romà-
nica. Les conclusions es publiquen en dos volums (TED'A, 1990), un d'ells dedicat exclusi-
vament 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'avant-
projecte, 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 formi-
gó i gabions metàl·lics reomplerts de pedres, cedint l'arquitectura protagonisme a la vegeta-
ció, 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 visi-
tants a l’arena a través de galeria de la porta oest. L’any 2010 es va redactar un projecte exe-
cutiu 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 econòmi-
ques encara no s’ha executat. 

 
imatge 115/ 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 116/ Vista de la porta oest, Josep M. Toldrà, 2010. 
 

 
imatge 117/ Vista general de l’arena de l’amfiteatre de Tarragona, Josep Maria Toldrà, 2011. 
 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA GEOMETRIA DE L'AMFITEATRE DE TARRAGONA 
Jose Maria Toldrà Domingo 
Dipòsit Legal: T 346-2014 
 



L a   g e o m e t r i a   d e   l’ a m f i t e a t r e   d e   T a r r a g o n a 
 

185 
 

 
imatge 118/ Vista de l’interior de l’església romànica, Josep Maria Toldrà, 2011. 
 

 
imatge 119/ Vista general de la cavea nord, Josep M. Toldrà, 2010. 
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imatge 120/ Vista general des del sud-est, Josep Maria Toldrà 2012. 
 

 
imatge 121/ Vista de la graderia meridional des del passeig marítim, Josep M. Toldrà 2013. 
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7.1.1. 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 
122_H-I), 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 pas-
sadís de servei, alguns dels blocs verticals de pedra (ortostats) estan en la seva posició origi-
nal, 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 repar-
tides pel perímetre de l’arena estan desplaçades de la seva posició original (imatge 122_C). 
Si examinem les fotografies de finals del anys 60 captades per Alejandro Ferrant, concreta-
ment les que corresponen a les primeres fases dels treballs, ens mostren un estat del con-
junt similar al que va resultar de les excavacions de Samuel Ventura: es distingia perfecta-
ment 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 reconstruc-
ció 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 
122_A-B-D); a la imatge 113, 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. 315-316) a partir de 43 amfiteatres. 
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imatge 122/ Podi. 
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Els fossats de l’arena constitueixen una de les referències més fiables per tal d’intentar resti-
tuir 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 fos-
sat 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 123_ A). 

A la imatge 123_B veiem el braç oest del fossat longitudinal. Al fons distingim la seva sec-
ció 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 123_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 123_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 lon-
gitudinal. Les fonamentacions de la basílica també obstrueixen el fossat transversal sud, són 
els blocs que es veuen al fons de la imatge 123_E, en un àmbit que limita al sud amb l'ac-
cés a la galeria soterrada des d’on s’ha captat la imatge 123_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 123_H). 

La galeria soterrada travessa la secció de la graderia meridional. Té un nivell d’ús que coin-
cideix 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 ma-
rítim, 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 123_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 123_G). Salven el mateix desnivell que l’escala que arrenca a la banda 
est de la galeria (imatge 123_I), però aquesta desemboca en una de les voltes de suport de 
la graderia. 
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imatge 123/ Fossats i galeries. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA GEOMETRIA DE L'AMFITEATRE DE TARRAGONA 
Jose Maria Toldrà Domingo 
Dipòsit Legal: T 346-2014 
 



T E S I   D O C T O R A L   Josep M. Toldrà Domingo   U N I V E R S I T A T   R O V I R A   I   V I R G I L I 
 

192 
 

A la imatge 124_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, carre-
gant 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 124_B). L’obertura amb l’arc apuntat es relaciona amb la ocupació pos-
terior 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 124_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 imat-
ge 50 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 124_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 83 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 124_E), sota el 
pas peatonal que comunica la Plaça Cardenal Orce Ochotorena amb la Via Augusta. 
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imatge 124/ 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 125_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 125_B) que emmarcava la portalada pròpiament 
dita, amb una amplada de 4.05 metres que s’anava estrenyen fins arribar a l’obertura efecti-
va de la cara interna, de tan sols 1.65 metres. Als paraments interiors (imatge 
125_C/imatge 125_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 84) podem apreciar com a l’arrencada de les columnes 
adossades no es distingeix el dau del seu basament (imatge 125_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 125_E), prop del límit del podi; és a dir, la basí-
lica no carregava sobre el podi ni les graderies. A la imatge 125_F veiem com el dau de 
basament d’una columna adossada de l’església es recolza sobre el plint d’una de les colum-
nes que sostenien la nau central de la basílica. 

A la imatge 125_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 ma-
jor detall a la imatge 125_H. Aparentment pot semblar una finestra original de l’església 
romànica, però si ens fixem en la part superior esquerra de la imatge 125_E o en el para-
ment dret de la imatge 125_C veiem com el seu ampit coincideix amb el nivell del pavi-
ment 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 73). 
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imatge 125/ Detalls de l’església romància i la basílica visigòtica. 
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7.1.2. LES GRADERIES 

A la imatge 126_A tenim una vista general mirant cap al nord-est, captada des del corona-
ment 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 126_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 desenvo-
lupament de la secció de l’estructura original que veiem no correspon al nivell d’ús en èpo-
ca romana, era tan sols l’opus caementicium que suportava els carreus que formalitzaven les 
filades dels seients. 
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imatge 126/ Vistes generals del conjunt des de l’oest. Finals de 2009. 
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A la imatge 127_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 romàni-
ca, 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 reconstruï-
des 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 bas-
tit 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 Marto-
rell formalitzava una proposta d’urbanització pel Parc del Miracle (imatge 87), 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 127_B, captada des del coronament de la graderia de mar, des del primer ter-
me 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 127/ 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 res-
tes de la banda est de la graderia tallada a la roca79. 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 128_A. Aquestes estructures es van bastir originalment durant la fase d’ús del recin-
te pels trinitaris, habilitant el conjunt com a convent a partir de mitjan del segle XVI, i pos-
teriorment 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 73), i ja es podien intuir al plànol de Tarragona de 1641 conservat a l’Arxiu de Si-
mancas (veure reproducció a la imatge 71). 

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 plà-
nols 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 57). 

Ja hem mencionat diversos cops que la imatge general del conjunt es deutora en gran mesu-
ra 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 128_E-G). 

                                                      
79 Veure l’apartat 6.3.8 dedicat a les excavacions de Samuel Ventura i als treballs dirigits per Alejandro Ferrant. 
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imatge 128/ 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 129_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 129_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 129_B tanca l’escala que baixa fins a la galeria soter-
rada. La volta principal comunica amb les voltes de la banda est a traves de dues petites 
portes (imatge 129_E_G_I). La segona d’aquestes voltes també comunica amb l’arena 
(imatge 129_D) i conté alguns dels contrapesos recuperats als fossats (al fons de la imatge 
129_I). 
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imatge 129/ Interior de les voltes de suport de la graderia meridional. 
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7.1.3. EL PERÍMETRE EXTERIOR 

Les restes de les façanes exteriors de l’Amfiteatre són molt escasses. Tan sols podem con-
templar 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 Er-
lach, Francesc Bonifàs i Alexandre de Laborde. Fins que Samuel Ventura va dirigir la pri-
mera excavació en extensió del conjunt a la meitat del segle XX era la única estructura cla-
rament 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 130/ 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 131_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 des-
embocadura 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 131_A veiem un detall de l’arc que marca l’entrada a la galeria des de l’exterior 
del recinte, a la imatge 131_B el mateix arc des de la banda oposada, amb un mur de for-
migó al fons que conté les terres situades sota el vial de Bryant. A la imatge 131_C un de-
tall 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 con-
cavitat 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 131/ La porta Oest. 
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7.2. VECTORITZACIÓ DE L’AIXECAMENT DEL TED’A  

Hem vectoritzat la que fins ara era la planimetria de referència de l’amfiteatre de Tarragona, 
realitzada pel Taller Escola d’Arqueologia durant les campanyes d’excavació que van prece-
dir la publicació de L’amfiteatre romà de Tarragona, la basílica visigòtica i l’església romànica 
(TED'A, 1990), on queda recollida al segon volum (dedicat exclusivament a làmines) i ser-
veix per composar alguna de les figures del primer volum. La informació que trobem al 
llibre sobre la metodologia usada és escassa. A la pàgina 18 s’agraeix la col·laboració de la 
W. L. Bryant Foundation amb l’aportació d’un equip de topografia i es diu que «tota la part 
gràfica continguda en el present volum ha estat realitzada per Delineants». Gràcies a con-
verses que hem mantingut amb alguns dels participant en les excavacions hem sabut que es 
van usar teodolits per establir la xarxa de referència principal; l’àmbit de treballs es va divi-
dir en quatre zones i després es van encaixar en un únic aixecament; aquesta última opera-
ció, segons sembla, va ser una mica problemàtica80. 

La planimetria del TED’A té alguns precedents. Un d’ells als estudis previs de les excavaci-
ons: a l’Anteproyecto del Estudio Arqueológico del Anfiteatro de Tarragona d’en Xavier Aquilué 
(1985) es marquen els àmbits d’actuació sobre una planta molt similar a la de la publicació 
final, tot i que menys detallada. Més amunt hem mencionat també la documentació gràfica 
relacionada amb les excavacions de Samuel Ventura que hem localitzat l’Arxiu Alejandro 
Ferrant de la Biblioteca Valenciana (AAFV): 

- Un plànol topogràfic a escala 1/100, amb data juliol de 1959, on es marquen unes di-
rectrius radials sobre els que s’anoten les cotes.  

- Una sèrie de perfils que coincideixen amb les directrius radials del topogràfic. 

- Un plànol de situació a escala 1/500 on es marquen les directrius radials de 
l’aixecament topogràfic. 

- Una planta molt detallada a escala 1/50 de l’església, la basílica i els enterraments ad-
jacents. A la caràtula es diu qui havia de signar el plànol: l’arquitecte S. Ripoll. 

Està documentat que Samuel Ventura va encarregar a Salvador Ripoll la planimetria que 
havia d’il·lustrar la memòria de les seves excavacions (Sánchez, Ventura, Mezquida, 1991). 
És evident que la planta de l’església i la basílica forma part dels treballs de Ventura, i, cre-
iem, també el topogràfic i els perfils marcats al plànol de situació. Aquest aixecaments te-
nen un nivell de detall i un estil que recorda molt als del TED’A, possiblement van servir 
com a base de referència. 

  

                                                      
80 Pel projecte de la Planimetria Arqueològica de Tarraco (Macias et al. 2007) es van reencaixar els aixecaments del 
TED’A (1990). En qualsevol cas, sembla ser que l’arena era una unitat coherent en si mateixa. 
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imatge 132/ Aixecament del TED’A (1990). 
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7.3. AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE 2013 

Atenent a les consideracions exposades als apartats anteriors sobre l’evolució i l’estat actual 
del conjunt monumental, hem determinat topogràficament la posició de 370 punts sobre 
estructures representatives de la configuració original de l’Amfiteatre. S’han topografiat 
mitjançant una xarxa de bases de referència. Les bases 01 i 02 són marques topogràfiques 
instal·lades per l’ICAC en campanyes precedents on s’havien fet aixecaments parcials rela-
cionats amb excavacions puntuals desenvolupades entre 2009 i 2011; també van ser usades 
en la fotogrametria de la graderia meridional dels topògrafs Emili Asens i Carme Garcia 
(2010). La base 01 està situada en una plataforma a la zona de graderia tallada a la roca, 
mentre que la base 02 la tenim a la plataforma superior de la graderia meridional. L’estació 
total (Topcon IS) es va situar en 6 posicionaments: a les bases 02-06-05-07-08. 

L’objectiu principal del present treball és determinar la geometria de l’Amfiteatre, especial-
ment de la seva arena, la qual considerem l’origen del replanteig de l’edifici. Per aquest mo-
tiu una gran part dels punts mesurats estan localitzats al podi i al parament d’opus vittatum de 
la base del massís de la graderia. En el cas del podi tan sols hem registrat punts en trams on 
hem pogut determinar clarament que les restes són originals; en la majoria de casos corres-
ponen a la filada de carreus que recolza directament sobre la fonamentació correguda, 
doncs considerem que la posició dels ortostats recolzats sobre aquesta filada tan sols és 
fiable en un petit tram adjacent al transsepte nord de l’església. Com es pot apreciar hi ha 
trams força llargs on no hem marcat cap punt del podi, al quadrant nord-oest per exemple, 
degut a que la seva fonamentació queda amagada sota l’arena i una sèrie de peces del podi 
recol·locades. En el cas del punts marcats sobre el parament d’opus vittatum cal aclarir que 
en alguns casos els posicionaments triats no ens permetien tenir una visual directa de les 
filades originals (les inferiors, com és lògic) doncs quedaven amagades pel podi; quan això 
succeïa els hem situat gràcies a les filades reconstruïdes; no obstant, donat que es van re-
créixer a plom sobre l’arrencada de les filades originals, considerem el seu desenvolupament 
en planta reprodueix amb exactitud la posició de les estructures on es recolzen. Hem mesu-
rat també punts en estructures importants per determinar els eixos principals del recinte: la 
galeria de la porta oest, l’obertura a mar de la graderia meridional i els paraments dels fos-
sats. Com a punts de referència addicionals es van registrar les cantonades de la barana 
metàl·lica que envolta els fossats de l’arena. Aquest aixecament es va realitzar amb la 
col·laboració de l’arquitecte Agustí Costa i de la unitat de documentació gràfica de l’ICAC. 
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imatge 133/ Aixecament topogràfic, Josep M. Toldrà i Agustí Costa (2013). 
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7.4. AIXECAMENTS MITJANÇANT ESCANEIG LÀSER DE 2013 

Si en el cas de l’aixecament topogràfic es va intentar registrar tan sols els punts necessaris 
per poder analitzar la geometria de l’Amfiteatre, seleccionant les estructures imprescindi-
bles, aquí la tecnologia usada implicava just el contrari: registrar milions de punts indiscri-
minadament. Es va usar una estació d’escaneig làser Leica ScanStation C10, un aparell 
d’última generació capaç de captar fins a 50.000 punts per segon. Per cada posicionament 
es van registrar manualment almenys 4 dianes sobre les estructures. Els escanejos es van fer 
amb camp de visió complet, 360º en horitzontal i 270º en vertical. Es va usar una densitat 
de mostreig de 10 centímetres a 100 metres; en una captura típica, amb les estructures a una 
distancia mitjana de 10 metres, significa 1 punt cada centímetre; donat que la majoria de 
paraments es captaven des de diferents posicionaments, en la pràctica, un cop unificats els 
diferents núvol de punts gràcies a les dianes, resultava una densitat de 1 punt cada 3-5 
mil·límetres. 

El model complet de núvols de punts es va processar amb el programa 3Dreshaper. En pri-
mer lloc es van eliminar els punts fora de l’àmbit d’estudi. Després d’aquest primer filtrat es 
va obtenir un model de superfícies. Es va fer un segon filtrat, netejant el ‘soroll’ indesitjat, 
provocat sobretot per la vegetació. A partir de les superfícies es va generar un model de 
corbes de nivell, amb línies principals cada 20 centímetres i secundàries cada 5 centímetres. 
A la imatge 134 mostrem el resultat. Per no carregar en excés el dibuix tan sols està activa-
da la capa corresponent a les corbes de nivell principals. Aquest aixecament es va realitzar 
juntament amb la unitat de documentació gràfica de l’ICAC, dirigida per en Josep M. Puc-
he, i amb l’ajuda de l’arquitecte Agustí Costa. 

Els escanejos làser es van fer en dues campanyes. El treball de camp de la primera (imatge 
134) es va desenvolupar el 15 de desembre de 2012; les dades obtingudes es van tractar el 
gener de 2013. Els posicionaments de l’estació d’escaneig es van situar a l’arena, l’interior 
de l’església i la part baixa de les graderies. El treball de camp de la segona campanya 
(imatge 135) es va desenvolupar els dies 9 i 10 de juliol de 2013; les dades obtingudes es 
van tractar l’agost de 2013. En aquest cas els posicionaments de l’estació d’escaneig es van 
situar a l’exterior del recinte, a l’interior de les voltes de suport de la graderia meridional i a 
la part més alta de les graderies. 
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imatge 134/ Aixecament mitjançant escaneig làser, Josep M. Puche i Josep M. Toldrà 2013-A. 
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imatge 135/ Aixecament mitjançant escaneig làser, Josep M. Puche i Josep M. Toldrà 2013-B. 
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7.5. SUPERPOSICIÓ DELS AIXECAMENTS 

Ja disposàvem de quatre aixecaments. Ara calia verificar si eren coherents entre ells. El to-
pogràfic de 2013 i els escanejos làser eren models 3D; per ajustar l’alçada dels seus sistemes 
de coordenades es va definir com a cota 0 la base 04 del topogràfic, situada al quadrant 
nord-est de l’arena. Per alinear-los es va agafar com a referència la barana que protegeix els 
fossats de l’arena: al topogràfic havíem registrat les seves cantonades i als escanejos eren 
perfectament visibles les seves directrius. Un cop anivellats i alineats, els tres aixecaments 
encaixen perfectament; un simple examen en un programa de CAD ens mostrava que la 
distància en planta entre un punt del topogràfic i la corba de nivell més propera de 
l’escaneig és quasi sempre inferior a 1 centímetre, les desviacions màximes que hem localit-
zat són de l’ordre dels 3 centímetres. Les corbes de nivell dels dos escanejos, a les zones on 
es superposen, són quasi indistingibles, amb desviacions sempre per sota del centímetre. 
En definitiva, les desviacions detectades entre els tres aixecaments de 2013, el topogràfic i 
els escanejos làser, són inferiors a les imperfeccions característiques dels paraments que 
estàvem estudiant (veure imatge 137). 

L’aixecament del TED’A (1990) l’havíem vectoritzat a partir d’una planta en paper. Com és 
lògic és un model pla, no en 3D. Vam situar-lo a la cota 0 definida per la base 04 del topo-
gràfic i el vam alinear agafant com a referència les directrius dels fossats. Al mesurar la dis-
tància en planta d’alguns punts del topogràfic respecte a les línies del vectoritzat hem trobat 
desviacions considerables, en alguns casos per sobre dels 20 centímetres. Cal considerar 
que estem comparant un aixecament del que disposem de les dades originals (el topogràfic 
de 2013) amb una vectorització d’un plànol en paper que es pot haver deformat lleugera-
ment. A la imatge 136 mostrem la superposició de l’aixecament del TED’A i el topogràfic 
de 2013 a escala 1/500, on una desviació de 20 centímetres representa 0.4 mil·límetres so-
bre el paper... on de fet és quasi indistingible. 
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imatge 136/ Superposició de l’aixecament del TED’A (1990) i el topogràfic de 2013. 
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imatge 137/ Superposició dels escanejos làser i el topogràfic de 2013. 
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8. COMPROVACIÓ GRÀFICA DELS TRAÇATS PROPOSATS 

Aquesta comprovació correspon a la línia d’investigació que hem anomenat aproximació 
tradicional o reproducció del disseny amb eines disponibles a l’època (veure apartats introducció i metodo-
logia). Entre els traçats que hem examinat al capítol dedicat a la historiografia de la recerca hem 
triat aquells que s’ajusten millor a les característiques de l’amfiteatre de Tarragona. Hem 
inclòs també els traçats que anomenem òval mitjançant triangles pitagòrics i òval mitjançant trian-
gles equilàters inscrits en un cercle; tot i que és evident que generen una proporció entre els eixos 
principals que no s’ajusta a l’arena de Tarragona, hem considerat pertinent considerar-los ja 
que són les dues geometries que s’acostumen a proposar pel replanteig dels grans amfitea-
tres. Abans d’examinar detalladament cada un dels traçats proposats, creiem oportú fer una 
sèrie de consideracions prèvies: 

- Tots els traçats s’han dibuixat usant una mateixa directriu pels eixos principals. 

- L’eix longitudinal s’ha situat en l’eix de les galeries de les portes est i oest. Coincideix 
també amb l’eix del fossat longitudinal original, perfectament visible a la banda oest de 
l’arena, en el seu tram inicial, abans d’arribar a l’eixamplament obert en ampliacions pos-
teriors. L’eix transversal s’ha situat en perpendicular al longitudinal. Està situat a uns 30 
cm de la cara oest del fossat transversal, aproximadament en l’eix de l’arc obert a mar a 
la graderia meridional. 

- S’ha considerat que l’origen de replanteig és el traçat del podi de l’arena, en la seva cara 
interior. Com ja hem explicat, hem assumit per Tarragona el que Jean Claude Golvin 
(1988) anomena traçat centrífug (de dins cap a fora). 

- Per contrastar les desviacions de cada figura proposada s’ha traçat també una paral·lela 
exterior a 5 peus (1.48 metres) que correspondria amb l’arrencada del massís de la grade-
ria, definida en tot el perímetre per murs d’opus vittatum que, almenys en la seva arrenca-
da, són originals. És una metodologia molt similar a la usada per Ejnar Dyggve (1933) a 
l’amfiteatre de Salònica, on tan sols queden les marques de replanteig de la posició del 
podi sobre les lloses de pedra que formaven la seva base, mentre que el massís de la gra-
deria posterior (molt similar al de Tarragona) està en un bon estat de conservació i tam-
bé a uns 5 peus del podi (1.44 metres en aquest cas). 

- S’han encaixat els diferents traçats respecte a una modulació adaptada a la mètrica ro-
mana, considerant un peu de 29.6 cm. Segons Trevisan (2000) es pot estimar una certa 
variabilitat en el peu romà, entre 29.3 i 29.8 cm. El propi Trevisan proposa un peu de 
29.54 metres en el seu estudi de l’amfiteatre de Verona, encaixant els aixecaments de 
l’arena en uns eixos de 250 x 150 peus. Per Ejnar Dyggve (1933) l’arena de l’amfiteatre 
de Salònica té 64.30 x 40.20 metres; proposa una modulació de 8 x 5, de manera que si 
dividim cada mòdul en 27 parts obtenim un peu de 29.77 centímetres. Nosaltres hem 
agafat la mida que s’acostuma a considerar com a estàndard pel peu romà: 29.6 centíme-
tres. 

- Es quantifiquen les desviacions dels traçats proposats respecte a elements i estructures 
que considerem originals. 

- Quan s’analitzen les desviacions dels diferents traçats, es consideren de signe positiu si 
són cap l’exterior de les restes originals i negatiu cap a l’interior. 
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8.1. COMPROVACIÓ DE L’ÒVAL MITJANÇANT TRIANGLES PITAGÒRICS 

L’origen del replanteig el trobem als dos eixos principals de l’arena, amb un eix longitudinal 
format per 10 mòduls de 21 peus i un eix transversal de 6 mòduls de 21 peus, generant una 
proporció entre els eixos (a/b)=(5/3)≈1.66. Traslladant un mòdul de 21 peus sobre els 
extrems de l’eix transversal obtenim els centres dels arcs majors (c.1) i (c.1’). Al punt mig 
dels semi-eixos longitudinals (a tres mòduls dels extrems) marquem els centres dels arcs 
menors (c.2) i (c.2’). El radi dels arcs majors té 7 mòduls de 21 peus i el dels arcs menors és 
de 2 mòduls de 21 peus.  

El triangle format per (O), (c.2) i (c.1’) està format per costats de 3, 4 i 5 mòduls: és el tri-
angle pitagòric que dóna nom al traçat. De fet es pot pensar que un replanteig d’aquest 
tipus començaria amb el traçat d’aquest triangle (en qualsevol dels quadrants), per assegurar 
la perpendicularitat entre els eixos principals. 

El centre (c.1) queda sobre la graderia tallada a la roca, en un punt que actualment està a 
una cota de +5.35 m respecte a la cota de referència de l’arena. 

A simple vista podem apreciar com, amb la modulació proposada, la longitud de l’eix longi-
tudinal és lleugerament superior a la llargària de l’arena i la de l’eix transversal lleugerament 
menor a l’amplada de l’arena. S’ha preferit fer aquest ajust enlloc d’encaixar de forma més 
precisa un dels dos eixos de l’òval amb les mesures de l’arena, així s’obtenen unes desviaci-
ons del traçat que en certa mesura es compensen: als trams adjacents a l’extrem de l’eix 
major tenim desviacions positives al voltant dels 0.5 m, mentre que als trams intermedis de 
cada quadrant tenim desviacions negatives que arriben fins a 1 metre. 
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imatge 138/ Comprovació de l’òval mitjançant triangles pitagòrics. 
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8.2. COMPROVACIÓ DE L’ÒVAL MITJANÇANT TRIANGLES EQUILÀTERS INSCRITS EN UN 

CERCLE 

L’origen del replanteig el trobem a l’eix transversal, format per 4 mòduls de 32 peus. Des 
dels extrems d’aquest eix, (b.1) i (b.2), es construeixen dos triangles equilàters amb costats 
de 4 mòduls per trobar els extrems de l’eix longitudinal, (a.1) i (a.2). Tenim una proporció 
entre els dos eixos (a/b)=√3≈1.73, de manera que l’eix longitudinal no té una mida exacta 
en peus. Si aquests dos triangles equilàters els girem 90º respecte a l’origen (O) defineixen 
els quatre centres dels arcs de l’òval. Els radis dels arcs tampoc tenen una mida exacta en 
peus. 

La parella de triangles equilàters amb que hem replantejat l’arena i la parella que serveix per 
situar els centres de curvatura queden inscrits en un cercle amb centre a (O) i un diàmetre 
igual a l’eix major de l’òval. 

És evident que aquest traçat no encaixa amb l’arena de Tarragona, tan sols l’hem inclòs en 
aquesta comprovació degut a que, juntament amb el traçat dels triangles pitagòrics, és el 
que s’ha proposat més sovint pel replanteig dels grans amfiteatres. Ajustar l’eix transversal a 
l’amplada de l’arena implica un eix longitudinal amb una llargària més de 4 metres superior 
a la real. Això provoca que, tot i que els arcs majors reprodueixen amb una certa fiabilitat la 
geometria de les restes als trams adjacents a l’eix transversal, trobem desviacions positives 
al voltant dels 2 metres als extrems de l’eix longitudinal. 
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imatge 139/ Comprovació de l’òval mitjançant triangles equilàters inscrits en un cercle. 
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8.3. COMPROVACIÓ DE L’ÒVAL ÒPTIM DE SERLIO 

L’origen del replanteig és l’eix longitudinal, amb 16 mòduls de 13 peus (o 8 mòduls de 26 
peus). Al punt mig dels semi-eixos longitudinals tenim els centres dels arcs menors; si cons-
truïm dos triangles equilàters amb base al segment format per aquests dos centres 
[(c.2),(c.2’)] trobem els centres dels arcs majors i podem replantejar la perpendicularitat de 
l’eix transversal. Per trobar els extrems de l’eix transversal cal traçar primer els arcs menors 
de l’òval fins a la prolongació dels triangles equilàters i després traçar els arcs majors. Les 
interseccions d’aquests últims amb la línia que passa per (c.1) i (c.1’) ens dona (b.1) i (b.2). 
La proporció resultant de l’arena és (a/b)=2/(3-√3)≈1.577. 

El centre (c.1) queda sobre la graderia tallada a la roca, en un punt que actualment està a 
una cota de +6.15 m respecte a la cota de referència de l’arena. 

Aquesta figura encaixa visualment força bé amb el contorn real del podi i el massís de la 
graderia. L’eix transversal es dedueix de la construcció geomètrica i és lleugerament llarg 
respecte a l’amplada real de l’arena, provocant una desviació positiva de 0.25 metres als 
seus extrems. Als trams propers als extrems de l’eix longitudinal s’aprecia clarament com 
els arcs menors no ressegueixen apropiadament la curvatura de les estructures, amb desvia-
cions positives de quasi 0.9 metres. 
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imatge 140/ Comprovació de l’òval òptim de Serlio. 
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8.4. COMPROVACIÓ DE L’ÒVAL PSEUDO-SERLIO 

L’origen del replanteig és l’eix transversal, amb 10 mòduls de 13 peus (5 mòduls de 26 
peus). Tracem una perpendicular que passi pel seu punt mig (O) definint la direcció de l’eix 
longitudinal. Amb centre a (O) tracem un cercle on s’inscriu un quadrat del qual l’eix trans-
versal n’és la diagonal. Els quatre centres de l’òval estan als vèrtexs d’aquest quadrat, men-
tre que les prolongacions dels seus costats formen les línies generatrius. Els radis majors 
tenen una longitud igual a l’eix transversal (5 mòdul de 26 peus), de manera que els extrems 
d’aquest eix, (b.1) i (b.2), coincideixen amb els centres (c.1) i (c.1’). Els radis menors queden 
definits per la intersecció dels arcs majors amb les generatrius. La proporció entre els eixos 
principals de l’òval és (a/b)=(3-√2)≈1.586. 

Aquesta construcció té una particularitat que la distingeix dels altres òvals que contrastem 
amb l’aixecament del conjunt monumental: el centre (c.1) no està sobre la graderia tallada a 
la roca, queda just en la línia que considerem com origen del replanteig: la cara interior del 
podi. La seva execució sobre el terreny seria perfectament factible esplanant exclusivament 
l’àmbit de l’arena. 

No sembla raonable proposar l’ús de l’òval pseudo-Serlio pel replanteig del traçat de les grade-
ries de l’Amfiteatre, presenta importants desviacions negatives (d’aproximadament 1 metre) 
als trams centrals de cada quadrant. Els arcs majors tenen una curvatura molt més pronun-
ciada que les estructures adjacents als extrems de l’eix transversal. No obstant, no es pot 
descartar el seu ús en un possible replanteig preliminar de l’esplanada i els eixos, especial-
ment si ens fixem en que l’eix longitudinal (el qual es dedueix de la construcció, fixant pri-
mer l’eix transversal) encaixa prou bé amb la longitud real del recinte de l’arena. 
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imatge 141/ Comprovació de l’òval pseudo-Serlio. 
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8.5. COMPROVACIÓ DE L’ÒVAL AURI 

Els primers passos del replanteig de l’òval auri són idèntics als de l’òval pseudo-Serlio: l’origen 
del replanteig és l’eix longitudinal, amb 16 mòduls de 13 peus (o 8 mòduls de 26 peus). Al 
punt mig dels semi-eixos longitudinals tenim els centres dels arcs menors. La següent ope-
ració també és traçar dos triangles amb base al segment [(c.2),(c.2’)], però enlloc de ser 
equilàters aquí trobem els vèrtex que ens falten a la intersecció entre l’eix transversal i una 
circumferència amb radi (a/2) i centre a (O), de manera que els triangles que defineixen les 
generatrius presenten un aspecte més estilitzat. Als vèrtex que hem trobat situem els cen-
tres dels arcs majors, (c.1) i (c.1’). El radi dels arcs menors té 4 mòduls de 13 peus. La pro-
porció entre els eixos és la que dóna nom al traçat: la proporció àurea, (a/b)=Φ≈1.618. 

Els arcs menors de l’òval són idèntics als de l’òval òptim de Serlio, de manera que les desviaci-
ons del traçat als trams adjacents als extrems de l’eix longitudinal són les mateixes, de quasi 
0.9 metres i positives. A la zona dels arcs majors, en canvi, el fet de que la proporció gene-
ral sigui lleugerament més estilitzada provoca desviacions negatives de fins a 0.38 metres. 
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imatge 142/ Comprovació de l’òval auri. 
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8.6. COMPROVACIÓ DE L’ÒVAL ÒPTIM DE TOSCA PER SUPERFÍCIE 

A l’apartat 5.1.4, Altres òvals , hem exposat les equacions que permeten relacionar els princi-
pals paràmetres d’un òval de 4 centres, així com l’equació que permet calcular la seva àrea. 
Hem vist també com a partir de dos eixos i fixant el radi dels arcs menors podem encaixar 
un òval aplicant els principis de les tangències, una construcció possiblement publicada per 
primer cop per Tomás Vicente Tosca el 1712. 

Ara aplicarem aquest coneixements al cas particular de l’amfiteatre de Tarragona. Conside-
rarem un eix longitudinal format per 16 mòduls de 13 peus (8 mòduls de 26 peus) i un eix 
transversal de 10 mòduls de 13 peus (5 mòduls de 26 peus), generant una proporció 
(a/b)=1.6. Aquesta mateixa modulació l’usarem a la resta de traçats que veurem en apartats 
successius, és la que considerem que s’ajusta millor als aixecaments de que disposem. 

Definim l’òval òptim de Tosca per superfície com aquell òval que encaixa en uns determinats 
eixos principals i té la mateixa superfície que l’el·lipse equivalent. La construcció de Tosca 
comença fixant el radi dels arcs menors (r.2), el qual pot oscil·lar entre 0 i (b/2); la resta de 
paràmetres es dedueixen de les operacions gràfiques. L’enfoc del problema és trobar un 
valor de (r.2) que permeti igualar la superfície de l’òval amb la de l’el·lipse equivalent. Defi-
nim (h) com la distància entre la intersecció dels eixos principals i els centres dels arcs de 
radi menor. A partir de (r.2) i (a/2) podem trobar (h): 

2
. 2  

Definim (k) com la distància entre la intersecció dels eixos principals i els centres dels arcs 
de radi major. A partir de les equacions de Duvernoy i Rosin81 (2004) podem relacionar (h) 
amb (k): 

/2 /2
2

/2 /2 1
 

Podem calcular el radi dels arcs majors (r.1) sumant (k) al semi-eix transversal (b/2): 

. 1
2

 

Definim (α) com l’angle que formen les generatrius amb l’eix longitudinal. El podem trobar 
mitjançant (k) i (h) gràcies a la següent expressió: 

α tan  

Tan (h), (k), (r.1) com (α) són valors que es dedueixen un cop fixada la magnitud de (r.2). 
Ara ja podem calcular l’àrea de l’òval (AO) per un determinat valor de (r.2) mitjançant la 
següent equació: 

                                                      
81 Duvernoy i Rosin presenten una equació on aïllen (h) enlloc de (k). A partir de la mateixa hem aïllat (k). 
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2 . 1 	 	
360 4α
720

	2 . 2 	 	
α
180

 

Pels eixos (a) i (b) tan sols hi ha una el·lipse possible, amb un àrea (AE) definida per: 

4
 

Per trobar el valor de (r.2) que permet igualar (AO) i (AE) hem usat un mètode numèric. 
Fent un seguit d’iteracions podem determinar amb gran precisió un valor de (r.2) que fa 
que (AO)=(AE). En el cas que ens ocupa: 

r. 2 14.2559	m 

1860.7156	 2  

A la part superior de la imatge 143 veiem una taula amb exemples dels valors obtinguts 
pels diferents paràmetres dels òvals. A la gràfica de la part inferior veiem com evoluciona 
l’àrea dels òvals conforme augmentem el valor de (r.2) dins el rang possible. L’àrea mínima 
la trobem per (r.2)=0 m i la màxima per (r.2)= 19.24 m. Els valors de l’àrea van formant 
una corba que es troba amb el valor de l’àrea de l’el·lipse equivalent a (r.2)=14.2559 m. 

 
imatge 143/ Mètode numèric per trobar l’òval òptim de Tosca per superfície. 
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Per traçar l’ l’òval òptim de Tosca per superfície traslladem el valor de (r.2) que hem trobat sobre 
l’eix longitudinal des de (a.1) i (a.2) per marcar els centres dels arcs menors, (c.2) i (c.2’). 
Traslladem també (r.2) des de (b.1) sobre l’eix transversal i obtenim el punt (P.1). Tracem 
un segment que uneix (P.1) i (c.2’). tracem una perpendicular al segment [(P.1),(c.2’)] que 
passi pels seu punt mig (P.2). La intersecció d’aquesta perpendicular amb l’eix transversal és 
(c.1’). L’òval que obtenim passa pels extrems dels eixos principals, (a) i (b), i té la mateixa 
superfície que la única el·lipse que es pot traçar a partir d’aquests eixos. 

El centre (c.1) queda sobre la graderia tallada a la roca, en un punt que actualment està a 
una cota de +5.35 m respecte a la cota de referència de l’arena. 

Les desviacions que detectem entre aquesta figura i les restes originals de l’Amfiteatre són 
inferiors a les dels òvals de quatre centres que hem considerat fins ara. El seu valor absolut 
no supera els 0.63 metres. Veiem com en cada quadrant tenim valors positius i negatius 
màxims similars, sempre al voltant dels 0.50 metres. Els valors positius estan localitzats a 
les zones properes als extrems de l’eix longitudinal, mentre que els negatius els trobem als 
trams intermedis de cada quadrant. 
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imatge 144/ Comprovació de l’òval òptim de Tosca per superfície. 
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8.7. COMPROVACIÓ DE L’ÒVAL D’STIRLING 

Ja hem explicat que per traçar l’òval d’Stirling cal fer primer una sèrie d’operacions aritmè-
tiques relativament complexes per trobar el valor numèric dels radis dels arcs majors i me-
nors. No tenim cap notícia de que els matemàtics romans coneguessin les formulacions 
necessàries, i, de fet, si fos així tampoc seria gaire coherent amb les modulacions de 
l’arquitectura romana que coneixem pensar que el replanteig comencés traslladant sobre el 
terreny unes magnituds aparentment arbitraries. L’interés per l’òval d’Stirling en el present 
treball és degut a que es tracta d’una molt bona aproximació a una el·lipse mitjançat un òval 
de 4 centres: la seva propietat fonamental és que els 4 punts de tangència dels arcs coinci-
deixen amb 4 punts de l’el·lipse equivalent. 

L’origen del replanteig el trobem als dos eixos principals de l’arena, amb un eix longitudinal 
format per 16 mòduls de 13 peus (8 mòduls de 26 peus) i un eix transversal de 10 mòduls 
de 13 peus (5 mòduls de 26 peus), generant una proporció (a/b)=1.6. 

Les desviacions detectades són menors que en els òval de 4 centres que hem tractat anteri-
orment, però encara força considerables. En la zona dels arcs menors tendeixen a ser posi-
tives, de fins a 0.5 metres. En la zona dels arcs majors tendeixen a ser negatives, també de 
fins a 0.5 metres. Si enlloc de comparar el traçat amb les estructures originals de 
l’Amfiteatre el comparem amb l’el·lipse equivalent que té els mateixos eixos, les desviacions 
són lleugerament menors però amb una distribució molt similar: positives als trams dels 
arcs menors (0.18 metres) i negatives als trams dels arcs majors (0.30 metres). És a dir, 
sembla que el traçat real de l’Amfiteatre tendeixi a ser una el·lipse, però amb els òvals de 4 
centres no podem aproximar-la gaire millor, per fer-ho necessitem introduir centres addici-
onals. 
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imatge 145/ Comprovació de l’òval d’Stirling. 
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8.8. COMPROVACIÓ DE L’ÒVAL DE LOCKWOOD 

Partim d’un eix longitudinal format per 16 mòduls de 13 peus i un eix transversal de 10 
mòduls de 13 peus. Trobar els centres dels arcs majors i menors és relativament fàcil, però 
en el cas concret de Tarragona caldria fer-ho a la banda sud del recinte ja que requereix 
ampliar l’esplanada de replanteig per encabir un rectangle amb els costats iguals als semi-
eixos principals, una operació que la graderia tallada a la roca fa inviable a la meitat nord. 
Mitjançant aquest rectangle, trobem el punt auxiliar (V) al vèrtex oposat al punt d’origen 
(O). Unim amb un segment els punts (a.1) i (b.2) i tracem una recta perpendicular al mateix 
des de (V). La intersecció d’aquesta recta amb l’eix major marca (c.2), i amb l’eix menor 
(c.1). Cap d’aquests dos punts, que defineixen els radis dels arcs menors i majors, coincideix 
amb un punt exacte de la modulació. 

Tenim la dificultat recurrent de la ubicació de (c.1), sobre la graderia tallada a la roca i a més 
de 6 m d’alçada. En aquest cas és encara més problemàtica que en els òvals de 4 centres: no 
solament ha de servir per traçar els arcs de la banda oposada de les graderies, també és ne-
cessari usar aquesta posició per trobar el tercer centre de curvatura (c.3). 

Per trobar (c.3) cal traslladar des de (b.2) el radi (r.1) sobre l’eix menor. Marquem el punt 
(P.1) Dividim el segment [(b.1),(p.1)] en dos per trobar el punt (P.2). Tracem una circumfe-
rència amb centre a (c.1) que passi per (P.2). Amb el mateix radi, [(c.1),(P.2)], tracem una 
circumferència amb centre a (c.2). Una de les dues interseccions de les circumferències és 
(c.3).  

Evidentment, també seria possible que un cop hem trobat la posició de (c.1) i (c.2) mar-
quéssim (c.1’) i (c.2’) traslladant les respectives distancies fins al punt d’origen (O) a la ban-
da oposada de cada eix. Llavors es podria desenvolupar la construcció per trobar (c.3) a un 
dels dos quadrants sud del recinte i la graderia tallada a la roca no interferiria en les opera-
cions. 

L’encaix de l’òval de Lockwood millora el de tots els òvals de 4 centres que hem vist. Quasi 
totes les deformacions que hem localitzat són negatives (envers l’interior de l’arena), excep-
te al quadrant sud-est, on són positives i tenen un valor màxim de 0.31 metres. Un primer 
examen visual de la meitat oest del recinte sembla indicar que ressegueix perfectament el 
massís de la graderia, tan sols podem apreciar una petita desviació de 0.26 metres al nord-
oest i una desviació, aquesta més evident, de 0.38 m al sud-oest. Al quadrant nord-est és on 
trobem la desviació més important: 0.5 metres  respecte al tram del podi adjacent al trans-
septe de l’església romànica. 
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imatge 146/ Comprovació de l’òval de Lockwood. 
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8.9. COMPROVACIÓ DE L’ÒVAL EMPÍRIC DE HONEY 

Hem pogut demostrar que l’òval de Lockwood reprodueix la curvatura exacta de l’el·lipse 
equivalent als extrems dels eixos principals. Hem vist també com Honey proposa un pro-
cediment alternatiu al de Lockwood per trobar les mateixes curvatures pels arcs majors i 
menors. El problema d’aquests sistemes és que no són els òptims per traçar un òval de 8 
centres que reprodueixi la geometria d’una el·lipse. Els arcs menors queden sempre a 
l’interior del contorn de l’el·lipse (excepte als punts extrems de l’eix longitudinal, on l’arc i 
l’el·lipse són tangents) i els arcs majors queden sempre per fora del contorn (excepte als 
extrems de l’eix transversal, on l’arc i l’el·lipse són tangents). Per solucionar aquest incon-
venient Honey proposa una variant empírica del seu sistema que dóna millors resultats en 
el conjunt del contorn de l’el·lipse. A l’apartat corresponent hem mostrat la construcció 
auxiliar necessària, la qual permet augmentar lleugerament el radi dels arcs menors i dismi-
nuir la dels majors. Per trobar els centres dels 4 arcs que formen la transició entre els ma-
jors i els menors Honey proposa calcular la mitja aritmètica entre els semi-eixos major i 
menor (una operació que es pot resoldre amb una construcció geomètrica) i trobar els 4 
centres addicionals mitjançant tangències. 

Si construïm l’òval empíric de Honey a partir dels eixos que considerem que encaixen millor 
amb la geometria de l’arena de l’Amfiteatre (el longitudinal format per 16 mòduls de 13 
peus i el transversal per 10 mòduls de 13 peus), és evident que encaixa molt bé amb la reali-
tat material conjunt. Les desviacions màximes detectades són similars a les de l’òval de Lock-
wood i, en general, de menor magnitud. Tenen valors sempre inferiors a 0.30 metres als qua-
drants nord-est, nord-oest i sud-oest. Al quadrant sud-est és on trobem la desviació més 
significativa: 0.4 metres respecte al massís de la graderia situat en l’àmbit del creuer de 
l’església romànica. 

És evident que no podem afirmar que els constructors romans coneguessin les operacions 
necessàries per traçar l’òval empíric de Honey o l’òval de Lockwood. Sí que sembla raonable pro-
posar que tinguessin algun sistema similar per construir de forma empírica un òval molt 
semblant a una el·lipse. En qualsevol cas, si l’amfiteatre de Tarragona es va traçar amb un 
òval de 8 centres, un fet perfectament possible si atenem a les desviacions detectades entre 
els dos traçats d’aquest tipus que hem examinat i el contorn real del podi i les graderies, és 
indiscutible que la intenció dels topògrafs era reproduir tan bé com fos possible una el·lipse 
mitjançant arcs de circumferència. La desviació màxima respecta a l’el·lipse equivalent de 
l’òval empíric de Honey no arriba a 0.08 metres. 

Més amunt hem fet referència a fonts escrites de l’antiguitat per respondre la pregunta de si 
els constructors romans coneixien l’el·lipse i els seus mètodes de traçat. Creiem que 
l’amfiteatre de Tarragona en sí mateix és una prova d’aquest coneixement: per trobar un 
òval de 8 centres reprodueixi amb tanta exactitud una el·lipse cal conèixer aquesta figura i 
algun mètode per traçar-la... o bé el replanteig de l’edifici respon a una el·lipse. 
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imatge 147/ Comprovació de l’òval empíric de Honey. 
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8.10. COMPROVACIÓ DE L’ÒVAL DE DYGGVE 

La modulació que hem proposat pels eixos principals de l’Amfiteatre (el longitudinal for-
mat per 16 mòduls de 13 peus i el transversal per 10 mòduls de 13 peus) encaixa perfecta-
ment amb els 8x5 mòduls de cada semi-eix necessaris en la construcció de Dygvee (1933) 
per l’amfiteatre de Salònica.  

Comencem el replanteig traçant un cercle amb centre a (O) que passi per (a.1) i (a.2), és a 
dir, amb radi igual al semi-eix longitudinal. Marquem els centres dels arcs majors, (c.1) i 
(c.1)’, els quals tenen un radi de 13 mòduls. 

Marquem (c.2) i (c.2’) a tres mòduls dels extrems de l’eix longitudinal. Unim amb un seg-
ment (c.2) i (c.1’). Trobem la bisectriu de l’angle que forma aquest segment amb la prolon-
gació de l’eix transversal. Sobre aquesta bisectriu marquem (c.3’’) a cinc mòduls de (c.1’).  

Amb centre a (c.3’’) tracem una circumferència de tres mòduls de radi, i amb centre a (c.2) 
una circumferència de dos mòduls de radi. La intersecció entre aquestes dues circumferèn-
cies ens marca la posició de (c.4’’). Unint els quatre centres de curvatura de cada quadrant 
obtenim tres línies generatrius que marquen els punts de transició entre els diferents arcs de 
l’òval resultant, amb un total de 12 centres i 4 radis de curvatura. 

Com és evident, aquest traçat té molts centres i línies generatius, i requereix que les opera-
cions s’executin amb una gran exactitud si volem que els diferents arcs de la figura es trobin 
correctament. De fet, reproduir-lo sobre paper amb regla i compàs requereix de força perí-
cia. Escalar-lo en les condicions d’un replanteig d’obra seria tot un repte. La part positiva és 
que els 4 radis de curvatura coincideixen amb nombres exactes de mòduls: 13, 8, 5 i 3, en el 
cas de Tarragona de 13 peus cadascun. 

La distribució de les desviacions màximes és quasi idèntica a la de l’òval empíric de Honey, 
amb una magnitud sempre lleugerament menor. La desviació màxima dels quadrants nord-
oest i sud-oest està al voltant de 0.3 metres, mentre que als altres dos quadrants ronda els 
0.2 metres. Es fa difícil distingir-les si examinem la superposició d’aquest traçat amb la rea-
litat material de l’edifici a la imatge 148: a escala 1/500 una desviació de 0.2 metres repre-
senta 0.4 mil·límetres sobre el paper. 
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imatge 148/ Comprovació de l’òval de Dyggve. 
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8.11. COMPROVACIÓ DE L’EL·LIPSE TRAÇADA AMB EL MÈTODE DEL JARDINER 

Les operacions per replantejar una el·lipse sobre el terreny mitjançant el mètode del jardiner 
són relativament senzilles. A partir de l’extrem meridional de l’eix transversal (b.2) hem 
traslladat la distància del semi-eix longitudinal (a/2) fins que intersecti amb el propi eix 
longitudinal. Obtenim els focus de l’el·lipse, (f.1) i (f.2). Amb les dimensions dels eixos 
principals de l’arena que desprenen dels aixecaments realitzats (el longitudinal format per 
16 mòduls de 13 peus i el transversal per 10 mòduls de 13 peus), els focus queden a 6.75 
metres dels extrems del recinte de l’arena. El de la banda oest (f.1) està a 4.7 metres del 
tester del fossat longitudinal, i a 10.5 metres de l’eixamplament central d’aquest fossat, just 
on la lectura de paraments ha determinat un canvi de l’encofrat dels murs de contenció 
(TED'A, 1990, p. 94), fet que permet fer la hipòtesi de que, en una primera fase, el fossat 
longitudinal s’acabava just en un punt essencial pel replanteig de l’edifici. El focus de la 
banda est (f.2) queda dins el gruix d’un dels murs del transsepte de l’església romànica; no 
podem, doncs, comprovar si també aquí hi ha un tall constructiu. 

El traçat del perímetre del podi s’executaria mitjançant una corda amb una longitud igual a 
la del seu eix longitudinal (61.57 metres). Es subjectarien els extrems de la corda als dos 
focus i es tensaria formant un angle que descriuria el contorn del recinte. La longitud mí-
nima a tensar d’aquesta corda, just en els punts que passaria pels extrems de l’eix transver-
sal, seria de 30.78 metres. La longitud màxima a tensar seria de 54.82 metres, en els extrems 
de l’eix longitudinal, un vol força considerable, però del mateix ordre que el radi major 
(r.1=50.02 metres) necessari per traçar l’òval de Dyggve, la millor aproximació que hem trobat 
a la geometria de l’Amfiteatre mitjançant arcs de circumferència. Com és obvi, aquí la gra-
deria tallada a la roca no interfereix en el traçat, totes les operacions es desenvolupen dins 
el pla de l’arena. 

Ja hem mencionat que l’aparent dificultat per traçar paral·leles a una el·lipse s’acostuma a 
esgrimir com un argument definitiu per descartar l’ús d’aquesta geometria en un edifici de 
grans dimensions. A l’apartat 5.3 hem exposat diferents solucions per aquests inconvenient: 
moure els focus, traçar perpendiculars exactes o aproximades i diferents mètodes empírics 
per replantejar corbes paral·leles. Tenim també un exemple d’un gran amfiteatre compati-
ble amb un traçat el·líptic: Duvernoy i Rosin (2004) aporten dades concloents en el sentit 
de que l’amfiteatre de Pompeia encaixa perfectament amb una geometria el·líptica.  

Les desviacions entre la realitat material de l’amfiteatre de Tarragona i el traçat el·líptic que 
hem proposat són gairebé idèntiques a les descrites als dos apartats anteriors, dedicats a 
l’òval empíric de Honey i l’òval de Dyggve. Els valors màxims dels diferents quadrants estan per 
sota dels 0.3 metres, excepte al sud-est, on trobem una desviació de 0.37 metres al tram del 
podi que passa per l’interior del creuer de l’església romànica. 
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imatge 149/ Comprovació de l’el·lipse traçada amb el mètode del jardiner. 
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8.12. COMPROVACIÓ DE L’EL·LIPSE TRAÇADA AMB LA GROMA DE DOCCI 

Per uns determinats eixos principals tan sols hi ha una el·lipse que hi encaixi, mentre que el 
nombre d’òvals que hi podem encabir és infinit. No obstant, aquesta única el·lipse es pot 
traçar amb diferents mètodes. A la imatge 40 hem reproduït la proposta de Docci i Miglia-
ri (2001) per traçar una el·lipse mitjançant una groma. Si enlloc de dividir el semi-eix major 
(a/2) en 6 parts (com fan Docci i Migliari pel Coliseu de Roma) el dividim en 13 parts, 
transformant els 8 mòduls de 13 peus que hem considerat per aquest semi-eix en 13 mò-
duls de 8 peus, aquest mètode de traçat encaixa de manera sorprenent amb la modulació 
que hem proposat per Tarragona. 

Hem marcat els 8 mòduls de 13 peus en una paral·lela al semi-eix longitudinal de la banda 
oest que passa per (b.2). Per cadascuna d’aquestes divisions de 8 peus tracem una paral·lela 
a l’eix transversal. 

Dividim els 3 primers mòduls de 13 peus (39 peus en total) de la banda oest del semi-eix 
longitudinal en 13 mòduls de 3 peus. Si unim els punts d’aquestes 13 divisions de 3 peus 
amb les 13 paral·leles a l’eix menor situades cada 8 peus mitjançant segments amb longitud 
igual al semi-eix menor (b/2) obtenim punts de l’el·lipse. 

L’únic que estem fent és encaixar en una modulació en peus el traçat d’una el·lipse mitjan-
çant l’anomenat mètode de la targeta (veure segona figura de la imatge 39). Si prolonguem les 
rectes de longitud (b/2) amb les quals hem trobat els punts de l’el·lipse fins que intersectin 
l’eix transversal obtenim segments amb longitud (L)=(a/2)-(b/2).  

El traçat general del mètode de la targeta implicaria usar una corda de longitud igual al semi-eix 
major de l’arena (a/2), en el cas de Tarragona 30.78 metres. En un extrem es marcaria la 
longitud del semi eix menor (b/2)=19.24 metres; el segment resultant, de longitud 
(L)=(a/2)-(b/2), es farien lliscar sobre els eixos principals; mantenint la corda tensa i recti-
línia l’extrem oposat marcaria punts del contorn de l’el·lipse. 

L’avantatge de les subdivisions de la modulació principal que proposem per l’el·lipse traçada 
amb la groma de Docci resideix en que tan sols necessitem cordes amb una longitud igual al 
semi-eix transversal, és a dir, de 19.24 metres, inferior a la meitat de la longitud requerida 
per traçar els arcs majors de l’òval de Dyggve (on r.1=50.02 m), la millor aproximació que 
hem trobat a la geometria de l’arena mitjançant arcs de circumferència. A l’annex que hem 
dedicat a la geometria de l’amfiteatre de Verona (veure apartat 12.1) hem adaptat l’el·lipse 
traçada amb la groma de Docci a uns semi-eixos principals de 5 x 3 mòduls de 25 peus. De fet, 
es pot adaptar a qualsevol el·lipse amb una proporció entre els mòduls dels eixos principals 
que es pugui expressar com un quocient entre nombres enters. 

Amb aquest sistema no s’obté un traçat continu com el del mètode del jardiner, tan sols tenim 
un seguit de punts (exactes) de l’el·lipse. Podríem obtenir el doble de punts si dividíssim el 
semi-eix longitudinal en 26 mòduls de 4 peus, mentre que els primers 39 peus de la banda 
oest de l’eix longitudinal els dividiríem en 26 mòduls de 1.5 peus. 

Naturalment, les desviacions detectades són idèntiques a les de l’el·lipse traçada amb el 
mètode del jardiner, la figura és la mateixa, tot i que cal considerar que en la pràctica, al no 
tractar-se d’un traçat continu, caldria un cert arrodoniment empíric entre els punts marcats. 
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imatge 150/ Comprovació de l’el·lipse traçada amb la groma de Docci. 
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8.13. RESUM DE LES COMPROVACIONS GRÀFIQUES 

A la imatge 151 presentem un quadre que resumeix les mides i modulacions principals dels 
diferents traçats considerats, així com les desviacions detectades respecte a les restes exis-
tents. 

Als dos primers traçats considerats, l’òval mitjançant triangles pitagòrics i l’òval mitjançant triangles 
equilàters inscrits en una circumferència, les desviacions són clarament inacceptables, especial-
ment en el segon, on superen els dos metres. Com ja hem esmentat, els hem inclòs en la 
comprovació gràfica degut a que son els dos òvals de 4 centres que s’acostumen a proposar 
pel replanteig dels amfiteatres. 

El traçat que anomenem òval pseudo-serlio permet establir gràficament amb gran exactitud les 
proporcions reals dels eixos principals de l’arena, prenent com origen del replanteig l’eix 
menor. No obstant, l’òval resultant té uns radis majors molt petits (r.1=38.48 metres, quan 
a la resta de construccions està al voltant dels 50 metres), de manera que predominen cla-
rament les desviacions negatives, amb uns valor màxims de fins a 1.18 metres. L’òval òptim 
de Serlio i l’òval auri tenen un traçat similar: en tots dos casos el replanteig parteix de l’eix 
longitudinal i els radis menors són idèntics. Presenten unes desviacions màximes similars, al 
voltant dels 0.85 metres. 

Tan l’òval de Tosca per superfície com l’òval s’Stirling són figures que es poden adaptar a una 
determinada proporció entre els eixos. Aquí s’ha considerat, a partir dels aixecaments de 
que disposem, una relació a/b=1.6, amb un eix major format per 8 mòduls de 26 peus i un 
eix menor de 5 mòduls de 26 peus. Aquests dos òvals de quatre centres es caracteritzen per 
intentar reproduir amb molta fidelitat una el·lipse, en el primer cas replicant la superfície de 
l’el·lipse equivalent, mentre que l’òval d’Stirling es distingeix per fer coincidir els 4 punts de 
tangència entre els arcs amb el traçat de l’el·lipse equivalent. No hi ha una solució gràfica 
pel seu traçat, requereixen operacions aritmètiques força complexes per trobar el valor dels 
seu paràmetres principals. Les desviacions són menors que en els altres òvals de 4 centres, 
però amb valors absoluts màxims considerables, al voltant de 0.65 metres. 

L’òval de Lockwood i l’òval empíric de Honey són òvals de 8 centres que permeten una molt bona 
aproximació a l’el·lipse equivalent, especialment el segon. Es poden traçar amb mètodes 
estrictament gràfics a partir d’uns eixos determinats, tot i que els operacions requerides són 
força complexes i difícilment viables en el replanteig d’un edifici de grans dimensions. Si 
examinem el detall dels valors de les desviacions màximes de cada quadrant veiem com es 
van alternant valors positius i negatius al voltant dels 0.3 metres, amb una desviació màxi-
ma de 0.50 metres per l l’òval de Lockwood i de 0.40 metres per l’òval empíric de Honey. Les des-
viacions de l’òval de Dyggve, una construcció de 12 centres, són lleugerament menors. 

Arribem a l’el·lipse. Les desviacions que presenta són molt similars en les magnituds i la 
distribució a les de l’òval empíric de Honey i l’òval de Dyggve. Comparar la superfícies i el perí-
metre d’aquestes tres figures permet constatar la seva gran semblança. La desviació màxima 
de l’el·lipse la trobem al quadrant sud-est i és de 0.37 metres. És interessant fer notar que, 
excepte en el cas de l’òval pseudo-Serlio i l’òval de Lockwood, sempre trobem les desviacions 
màximes al quadrant sud-est. Això fa que puguem pensar que sigui degut a algun error en la 
seva execució. Si prescindim d’aquest quadrant tindríem les següents desviacions màximes: 
triangles pitagòrics 1.04 m, triangles equilàters 2.19 m, òptim de Serlio 0.83 m, pseudo-Serlio 1.18 m, 
auri 0.82 m, Tosca 0.57 m, Stirling -0.56 m, Lockwood -0.50 m, Honey 0.30 m, Dyggve 0.21 m i 
el·lipse 0.31 m. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA GEOMETRIA DE L'AMFITEATRE DE TARRAGONA 
Jose Maria Toldrà Domingo 
Dipòsit Legal: T 346-2014 
 



L a   g e o m e t r i a   d e   l’ a m f i t e a t r e   d e   T a r r a g o n a 
 

247 
 

 
 
imatge 151/ Quadre resum de les comprovacions gràfiques. 
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imatge 152/ Punts considerats per l’anàlisi estadístic. 
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9. COMPROVACIÓ ESTADÍSTICA DELS TRAÇATS PROPOSATS 

En aquest apartat hem contrastat els mateixos traçats examinats en la comprovació gràfica. 
Així doncs, les consideracions generals sobre els mateixos enumerades a la pàgina 219 con-
tinuen essent vàlides. 

A la comprovació gràfica les desviacions dels traçats es determinaven comparant les dife-
rents figures amb les corbes de nivell de l’aixecament realitzat mitjançant escaneig làser. 
Aquí, en canvi, l’aixecament de referència és el topogràfic (veure apartat 7.3). Enlloc de 
corbes de nivell tenim punts, un total de 139. Des de cada punt s’ha dibuixat una línia per-
pendicular a cada traçat per determinar-ne les desviacions. Es consideren desviacions de 
signe positiu quan el traçat és més exterior que el punt mesurat, i de signe negatiu si és més 
interior. 

S’han seleccionat 55 punts del podi i 84 del mur d’opus vittatum que delimita el massís de la 
graderia. Naturalment, les desviacions dels murs del podi s’han mesurat respecte al traçat 
del podi i les del massís de la graderia respecte a una paral·lela situada a 5 peus (1.48 me-
tres) de la banda de l’arena del mur del podi, és a dir, l’amplada del passadís perimetral de 
servei més el gruix del podi que hem considerat també en les comprovacions gràfiques.  

Tal com es pot veure a la imatge 152, la distribució dels punts del podi considerats no és 
uniforme en tots el quadrants degut a que hi ha nombrosos trams del seu perímetre sense 
restes visibles. Gràcies a les fotografies d’Alejandro Ferrant (veure apartat 6.3.8) es pot 
constatar que a mitjan del segle XX les excavacions de Samuel Ventura i les obres dirigides 
pel propi Ferrant van evidenciar l’existència de restes originals del podi en pràcticament tot 
el contorn de l’arena. No obstant, les intervencions dels darrers anys han portat el nivell 
d’ús de l’arena fins a una cota que dificulta o impedeix mesurar els trams on l’alçada con-
servada no va més enllà dels fonaments. Això ha provocat que en el quadrant nord-oest tan 
sols hàgim pogut situar punts topogràfics en un tram adjacent a l’eix transversal, mentre 
que al quadrant sud-oest hem restringit l’aixecament a dos trams, un davant del pulpitum i 
l’altre adjacent a la porta oest. L’església romànica i els enterraments de diferents èpoques 
amaguen o han fet desaparèixer trams del podi al quadrant sud-est. Al quadrant nord-est és 
on podem llegir millor el traçat original del podi: en tota la seva longitud tenim, com a mí-
nim, la filada de carreus de la seva arrencada. 

Al massís de la graderia tenim més punts i amb una distribució més uniforme. Tan sols 
tenim un buit important en un tram d’uns 13 metres a la part central de la banda de la gra-
deria tallada a la roca. Les fotografies d’Alejandro Ferrant mencionades al paràgraf anterior 
també permeten constatar que l’arrencada dels murs d’opus vittatum és original. De fet, un 
examen acurat in situ permet distingir amb una certa seguretat els talls constructius entre els 
murs romans i els recrescuts mimètics del segle XX. 
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A la imatge 153 podem examinar la taula resum de l’anàlisi estadística dels 139 punts topo-
gràfics considerats. Hem marcat amb negreta el valor que considerem que resumeix millor 
les desviacions dels diferents traçats considerats: la mitjana aritmètica dels valors absoluts 
de les desviacions82 (la desviació mitjana). Hem calculat també la mitjana aritmètica de les des-
viacions negatives i positives. Hem identificat quants punts corresponen a 10 intervals de 
desviacions i hem traduït aquestes dades en percentatges sobre el total de punts conside-
rats. 

Tal com passava en la comprovació gràfica, tan l’òval mitjançant triangles pitagòrics com l’òval 
mitjançant triangles equilàters inscrits en un cercle presenten unes desviacions molt considerables, 
amb una desviació mitjana de 0.6 metres pel primer i 0.8 metres pel segon. En el cas dels trian-
gles pitagòrics les desviacions positives i negatives tenen magnituds similars (0.41 i -0.66 me-
tres), degut a que el seu traçat és clarament exterior als extrems de l’eix longitudinal i interi-
or als trams centrals de cada quadrant. En el cas dels triangles equilàters tenim desviacions 
positives de major magnitud que les negatives, doncs la seva construcció parteix de l’eix 
transversal, donant com a resultat una figura més allargada que el contorn real de l’arena. 

També són molt considerables les desviacions de l’òval pseudo-Serlio, una figura que permet 
replantejar amb precisió les proporcions entre els eixos principals però que, degut al curt 
radi dels arcs majors, produeix un traçat marcadament interior amb una mitjana aritmètica 
de les desviacions negatives de gran magnitud (-0.54 metres). 

Les mitjanes aritmètiques de les desviacions en valor absolut de l’òval òptim de Serlio i l’òval 
Auri són molt similars (0.34 i 0.33, respectivament), possiblement una conseqüència del 
traçat similar de les dues figures. No obstant, si examinem el signe i la distribució estadística 
de les desviacions, veiem que a l’òval òptim de Serlio aquestes quasi sempre són positives, 
mentre que a l’òval Auri tenim un repartiment més uniforme entre desviacions positives i 
negatives. 

Podem identificar un altra parella de traçats amb mitjanes aritmètiques de les desviacions en 
valor absolut similars en l’òval de Tosca per superfície i l’òval d’Stirling: 0.23 metres pel primer 
i 0.25 metres pel segon. Són els òvals de quatre centres que s’aproximen millor a la geome-
tria de les restes de l’edifici i, recordem un cop més, estem davant de dues figures sense un 
mètode gràfic de traçat: requereixen un seguit d’operacions aritmètiques prèvies per trobar 
els seus paràmetres principals, uns càlculs encaminats a trobar un òval de quatre centres 
que aproximi de forma òptima el traçat de l’el·lipse equivalent. 

Podem identificar un tercer grup de traçats en l’òval de Lockwood, l’òval empíric de Honey, l’òval 
de Dyggve, i l’el·lipse, amb mitjanes aritmètiques de les desviacions en valor absolut de 0.16, 
0.14, 0.11 i 0.13 metres, respectivament. En el primer trobem una certa preponderància de 
les desviacions negatives, és a dir, el traçat tendeix a ser més interior que el perímetre real 
de les estructures, mentre que en els altres tres tenim una distribució molt uniforme entre 
les desviacions positives i negatives. 

                                                      
82 La mitjana aritmètica d’una distribució estadística és el quocient entre la suma de tots els valors observats i el 
nombre total de dades. Quan aquests valors són desviacions preses en valor absolut obtenim la desviació mitja-
na.  
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imatge 153/ Taula de l’anàlisi estadístic de les desviacions dels punts topogràfics considerats respecte als traçats proposats. 
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La distribució de les desviacions en 10 intervals que fem al quadre de la imatge 153 ha 
servit per elaborar els gràfics de la imatge 154. Cada gràfic correspon a un traçat. L’eix 
vertical representa el percentatge dels punts totals considerats. A l’eix horitzontal es mar-
quen els intervals en què s’han classificat les desviacions, cinc d’ells per les desviacions po-
sitives: majors de 0.8 metres, entre 0.8 i 0.4 metres, entre 0.4 i 0.2 metres, entre 0.2 i 0.1 
metres i menors de 0.1 metres. Aquest mateixos cinc intervals amb signe negatiu serveixen 
per les desviacions negatives. 

A primer cop d’ull podem distingir com als tres traçats que aproximen millor a geometria 
de les restes existents de l’amfiteatre (òval de Lockwood, òval empíric de Honey, òval de Dyggve i 
el·lipse) les barres dels gràfics tendeixen a agrupar-se formant un pic a banda i banda de la 
línia central, la qual representa la coincidència exacta entre el traçat i les estructures reals. 
Tot i que, com hem vist abans, la variació de la desviació mitjana d’aquestes tres figures no és 
gaire rellevant (tan sols 5 centímetres, entre 0.16 i 0.11 metres), l’efecte de convergència cap 
al centre del gràfic és clarament més distingible en els casos de l’òval de Dyggve i l’el·lipse. 

Si examinem els cinc primers gràfics, tots ells corresponents a òvals de 4 centres que es 
poden construir gràficament, veiem com cap d’ells tendeix a convergir cap a l’eix central. 
En els dos primers (òval mitjançant triangles pitagòrics i òval mitjançant triangles equilàters inscrits en 
un cercle) tenim una ‘v’ que, si de cas, ens mostra una clara divergència. A l’òval òptim de Serlio 
sí que tenim una certa convergència, però situada en les desviacions positives entre 0.2 i 0.4 
metres. A l’òval pseudo-Serlio s’aprecia clarament la tendència a les desviacions negatives. 
L’òval auri forma una ‘v’, com els dos primers, però més agrupada al centre. 

Si anem als dos òvals de quatre centres que aproximen millor l’el·lipse equivalent, l’òval 
òptim de Tosca per superfície i l’òval d’Stirling, no podem dir que tendeixin a convergir a l’eix del 
gràfic, però com a mínim podem distingir una distribució més uniforme de les desviacions. 
Arribem a la mateixa conclusió que Camillo Trevisan (2000) en el seu estudi de la geometria 
dels amfiteatres de Roma i Verona: «els òval de 4 centres interpolen tan sols a grans trets 
les estructures perimetrals [...] la disposició i la configuració de les deformacions fan quasi 
impossible entendre com a constructives aquestes corbes». 

Els dos òvals de 8 centres considerats, l’òval de Lockwood i l’òval empíric de Honey, aproximen 
millor l’el·lipse equivalent i, ara sí, podem veure una certa convergència a la zona central 
que, insistim, representa les desviacions mínimes. 

En definitiva, a mesura que els diferents òvals aproximen millor l’el·lipse equivalent les gràfi-
ques ens mostren una tendència a unes desviacions menors. Tan sols un òval de 12 centres, 
l’òval de Dyggve, aconsegueix generar una gràfica que convergeixi tan bé com la de l’el·lipse 
envers els intervals que representen desviacions menors. 
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imatge 154/ Gràfics de les desviacions dels traçats proposats. 
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10. ANÀLISI CONTRUCTIVA 

- CONVERGÈNCIA DE LES ESTRUCTURES RADIALS 

A la imatge 48 hem vist com a l’amfiteatre d’Arles els murs radials que suporten les grade-
ries no estan disposats en perpendicular respecte a les corbes de l’arena i la façana. En al-
tres amfiteatres, com Verona i el Coliseu de Roma, sí que es disposen (aproximadament) en 
perpendicular. La convergència dels murs radials no necessàriament ha de ser coherent amb 
la geometria del traçat dels contorns principals. Segons Trevisan (2000) els perímetres de la 
façana i de l’arena de Verona no es van replantejar amb un òval de 4 centres, però els murs 
radials sí que semblen convergir en els punts de replanteig d’una figura d’aquest tipus. Una 
cosa similar és possible que succeeixi a Roma: Docci i Migliari (2001) identifiquen amb 
molta exactitud els punts de convergència dels eixos de les voltes de suport de les graderies 
del Coliseu, però quan intenten usar-los com a centres dels arcs d’un òval de 4 centres es 
troben amb discrepàncies de fins a 80 centímetres entre el traçat resultant i la façana de 
l’edifici. Pel que fa al cas d’Arles, Wilson Jones (1993) considera que els murs radials no 
convergeixen en els centres de l’òval que proposa per la planta del recinte degut a la volun-
tat de l’arquitecte d’aconseguir crugies d’amplada uniforme. Ejnar Dyggve (1933, p. 127) 
reconeix, en el seu estudi de l’amfiteatre de Salònica, que els murs radials no convergeixen 
en els centres de l’òval que proposa per la geometria de l’edifici (una solució de 12 centres); 
aprecia també canvis en la direcció dels murs entre la part interior de la secció (ima cavea) i la 
part exterior (media cavea), així com desplaçament dels murs radials per raons alienes a la 
geometria (essencialment la configuració dels accessos). Dyggve interpreta totes aquestes 
irregularitats en les directrius dels murs radials com un prova de que el seu replanteig és 
posterior al de les anelles concèntriques principals. Aquests quatre casos ens indiquen una 
possible discrepància entre la geometria de les directrius de les estructures radials i la dels 
perímetres concèntrics de l’arena i la façana. 

Què succeeix a Tarragona? No és fàcil esbrinar-ho. L’estat de conservació de les graderies i 
les estructures de suport dificulta trobar possibles punts de convergència. Hem dividit 
aquesta anàlisi en tres nivells diferents. 

 

  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA GEOMETRIA DE L'AMFITEATRE DE TARRAGONA 
Jose Maria Toldrà Domingo 
Dipòsit Legal: T 346-2014 
 



T E S I   D O C T O R A L   Josep M. Toldrà Domingo   U N I V E R S I T A T   R O V I R A   I   V I R G I L I 
 

256 
 

El primer correspon amb el pis inferior de les voltes que suporten la graderia meridional 
(imatge 155), amb una secció horitzontal a una alçada de 1.35 metres respecte a la cota de 
referència de l’arena, de manera que tallem els murs d’opus vittatum de la base del massissos 
de la graderia, l’arrencada de la galeria de la porta oest, la part visible de la galeria de la por-
ta est, els murs perimetrals de l’església romànica i, el que més en interessa, els murs de 
suport del pis inferior de les voltes de mar. Hem marcat els eixos de les voltes, (B) (D) (F) 
(H), i els eixos dels murs de suport, (A) (C) (E) (G) (I), així com el mur de fons de l’àmbit 
interpretat com una escala que pujava al nivell superior (J).  

- L’eix de la volta central (B) coincideix exactament amb el mur oest del fossat trans-
versal de l’arena, però queda lleugerament desplaçat cap a l’oest (uns 0.3 metres, un 
peu) respecte al punt que hem identificat com origen del replanteig del traçat de 
l’arena (marcat amb una creu al centre d’aquesta).  

- Les directrius dels murs de suport de la volta central, (A) i (C), són sensiblement pa-
ral·leles al seu eix.  

- Els eixos de les tres voltes de la banda est, (D) (F) (H), semblen convergir, igual que 
les directrius dels murs que les separen, (E) (G), però no sobre l’eix transversal del 
recinte, i com a mínim 25 metres més enllà de la posició de qualsevol centre de cur-
vatura dels òvals considerats pel traçat del edifici.  

- Aquests cinc eixos, (D) (E) (F) (G) (H), no són perpendiculars al contorn de l’arena. 
Sí que és quasi perpendicular al contorn de l’arena l’eix (J). 
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imatge 155/ Estudi de la convergència de les estructures radials (1). 
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El segon nivell que hem analitzat correspon al pis superior de l’estructura de suport de la 
graderia de mar (imatge 156), amb una secció horitzontal a 5.15 metres per sobre del nivell 
de referència de l’arena, tallant els murs de suport de les voltes, tan de les originals com les 
tres reconstruïdes a la banda oest.  

- L’eix de la volta del pulpitum (G) coincideix perfectament amb el de la volta central 
del nivell inferior: està alineat amb la banda oest del fossat transversal, a uns 0.3 me-
tres del punt que hem identificat com a origen del replanteig l’arena. 

- Els murs de suport de l’obertura central, (F) (H), segueixen una directriu paral·lela a 
l’eix transversal del recinte, mentre que els eixos i els murs de les voltes originals de la 
banda est, (I) (J) (K) (L), convergeixen, però no en l’eix transversal del recinte i, igual 
que al pis inferior, més enllà de qualsevol dels centres de curvatura dels òvals que 
hem analitzat en els traçats de l’arena, i sense ser perpendiculars al contorn d’aquesta. 

- Els murs i els eixos de les voltes reconstruïdes, (A) (B) (C) (D) (E), també convergei-
xen, però d’una manera més pronunciada que en el cas de les estructures originals, 
provocant una asimetria que ens fa dubtar de la versió d’Alejandro Ferrant (AAFV 
Obras de conservación 1970) segons la qual es van aixecar respectant «los cimientos [ori-
ginals] en que se elevan estas construcciones». 
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imatge 156/ Estudi de la convergència de les estructures radials (2). 
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A la imatge 157 hem marcat les directrius d’altres estructures radials en una planta sense 
cap tall, sobre les corbes de nivell obtingudes en els dos aixecaments mitjançant escaneig 
làser. 

- Tan sols són plenament fiables les directrius dels passadissos de dos vomitoris, un al 
quadrant nord-est (A) i l’altre al sud-est (B).  

- Les estructures de la banda occidental són problemàtiques, les reconstruccions 
d’Alejandro Ferrant dificulten la seva interpretació. No obstant, l’examen de les foto-
grafies del propi Ferrant indiquen que almenys en part el vomitori (C) és original, 
mentre que els (D), (E) i (F) no semblen gaire fiables, i de fet no convergeixen amb la 
directriu de la galeria de drenatge que em marcat amb la lletra (G). Si intentem traçar 
un arc des de la intersecció de (E) i (F) veiem com genera una curvatura que no coin-
cideix amb els trams del podi adjacents a la porta oest. 

- La directriu del vomitori (A) no és perpendicular al contorn de l’arena, tampoc po-
dem considerar que ens marqui un possible centre d’un traçat oval.  

- Les directrius (B) i (C) sí que semblen aproximadament perpendiculars als contorns 
de l’edifici; si examinem el punt on convergeixen podem constatar que és possible 
traçar arcs de circumferència que ressegueixin amb una certa exactitud l’estructura de 
les graderies de la banda de mar. 

El centre que defineix la intersecció de (B) i (C) equival a (c.1) en la nomenclatura que hem 
usat per les diferents propostes de traçat; si usem aquest punt per dibuixar un arc que res-
segueixi la banda sud de l’arena necessitem un radi d’uns 53 metres, superior als diferents 
(r.1) dels traçats ovals que hem vist: el que més s’hi acosta es l’òval de Dyggve, on (r.1) és lleu-
gerament superior a 50 metres. Tenim el problema afegit de que (c.1) es troba sobre la gra-
deria tallada a la roca, molt per sobre del nivell de l’arena, no sembla gaire viable usar 
aquesta posició per traçar amb corda els arcs de circumferència de la banda de mar; sí que 
és factible pensar en aquest punt com una referència per replantejar la directriu dels vomi-
toris: no caldria estendre una corda, amb la fita visual n’hi hauria prou per definir l’alineació 
dels passadissos. 
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imatge 157/ Estudi de la convergència de les estructures radials (3). 
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- LONGITUDS DE CORDA I NOMBRE D’OPERACIONS NECESSÀRIES 

La longitud de corda que implica cadascun dels traçats considerats per l’arena és un fet 
objectivable. A la taula resum de les comprovacions gràfiques hem recollit els radis dels 
arcs que formen els traçats ovals (veure imatge 151). Si ens fixem en els radis necessaris 
per traçar els arcs majors dels òvals (r.1) veiem com oscil·len entre els 50.024 metres de 
l’òval de Dyggve i els 38.48 metres de l’òval pseudo-Serlio, aquest últim l’únic òval que es pot 
replantejar treballant estrictament dins l’esplanada de l’arena, sense afectació del turó de la 
banda septentrional o la davallada a mar de la banda meridional. En el cas de l’el·lipse, la 
longitud de corda necessària per dibuixar-la amb el mètode del jardiner és de 61.586 metres, 
és a dir, major que en qualsevol dels òvals, però es pot encabir a l’arena doncs coincideix 
amb el seu eix longitudinal i no cal disposar cap punt de replanteig fora del seu perímetre. 
Cal considerar que no tota aquesta corda queda lliure durant el traçat: els extrem estan sub-
jectes als focus i es tensa formant un triangle de manera que el vèrtex lliure descriu de for-
ma contínua el contorn; en la pràctica la longitud màxima lliure de la corda (L) és igual a 
l’eix longitudinal menys la distància entre els focus i els extrems del mateix eix, segons la 
fórmula: 

L
2 2

 

En l’arena de Tarragona L=54.815 metres, una longitud que, si la contrastem amb les dues 
millor aproximacions que hem trobat al traçat del podi mitjançant arcs de circumferència, 
trobem que supera en quasi 5 metres el tram de corda lliure més llarg necessari per de l’òval 
de Dyggve i en uns 8 metres si ens fixem en l’òval empíric de Honey. 

Però l’el·lipse es pot dibuixar també amb el mètode de la targeta, tot i que no de forma 
contínua. De fet podem entendre el que hem anomenat traçat amb la groma de Docci com una 
adaptació d’aquest mètode, el qual necessita tan sols d’una corda amb la longitud del semi-
eix major, en el cas que ens ocupa de 30.784 metres, inferior al radi major de qualsevol dels 
òvals considerats. I encara podem escurçar-la més si atenem a la modulació que hem pro-
posat pel traçat amb la groma de Docci: hem marcat 13 mòduls de 3 peus sobre l’eix longitudi-
nal i 13 mòduls de 8 peus sobre una paral·lela al mateix eix, això permet trobar 11 punts de 
l’el·lipse en cada quadrant usant cordes amb una longitud màxima igual al semi-eix menor, 
és a dir, de tan sols de 19.24 metres. 

Un altre tema a considerar en el replanteig d’un edifici és el nombre d’operacions necessàri-
es per cadascun dels traçats proposats. Podem dir que els òvals de 4 centres i l’el·lipse amb 
un traçat continu (mètode del jardiner) impliquen un nombre d’operacions similars. Pot 
semblar que l’el·lipse sigui una figura més senzilla ja que tan sols té dos focus, però trobar-
los gràficament implica usar un centre en un extrem de l’eix menor, i cal també replantejar 
prèviament la perpendicularitat dels eixos, mentre que en els traçats dels òvals de 4 centres 
en què partim d’un sol eix commensurable la dimensió i la perpendicularitat del segon eix 
es dedueixen de les operacions necessàries per trobar els centres i els corresponents arcs. 
Pel que fa als òvals de 8 o més centres, és evident que necessiten un nombre major 
d’operacions que en el traçat continu de l’el·lipse; apart d’això, qui hagi dibuixat amb llapis 
regla i compàs un òval de 8 centres entén la finura que cal per encaixar correctament les 
generatrius i aconseguir transicions suaus entre els arcs. Entenem que l’arqueologia experi-
metal podria aportar dades sobre el temps i els equips necessaris per executar els diferents 
traçats, així com de l’exactitud que es podria obtenir amb les eines topogràfiques a disposi-
ció dels constructors romans. 
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- POSICIÓ DELS PUNTS DE REPLANTEIG I SIMETRIA 

Fins ara estàvem parlant del replanteig del contorn de l’arena, però lògicament va ser neces-
sari traçar també el perímetre de la façana exterior de l’edifici i de les diferents anelles inte-
riors que divideixen la secció transversal de les graderies. Ja hem vist que tan l’òval com 
l’el·lipse permeten traçar perpendiculars a la seva curvatura, però en el cas de la graderia 
tallada a la roca ens trobem amb el problema afegit del desnivell. Per un cas similar, la gra-
deria de l’amfiteatre de Salònica que aprofita la pendent natural del terreny, Ejnar Dyggve 
(1933) proposa l’ús de la plomada; les restes arqueològiques del replanteig inicial de l’edifici 
li permeten sustentar aquesta consideració: les marques incises de la geometria de l’arena 
van ser eliminades en preparar el paviment de lloses on es troben per rebre el mur del podi; 
sembla que un cop es marcava el traçat de l’arrencada de l’edifici les estructures es pujaven 
amb l’ús de la plomada i el regle. 

Dels traçats ovals que hem considerat, l’únic que permet un replanteig continu de tot el 
contorn de l’arena sense situar cap punt de replanteig fora del seu pla és l’òval pseudo-Serlio. 
Donat que els arcs majors tenen un radi (r.1) igual a l’eix transversal (38.48 metres), els seus 
centres de curvatura es situen just a l’extrem del propi eix transversal de l’arena. Això és 
molt important en el cas de Tarragona, doncs a la meitat nord del recinte tenim la graderia 
tallada a la roca, impedint l’ampliació del pla de replanteig en aquesta direcció. Les com-
provacions gràfiques i estadístiques fan evident que l’òval pseudo-Serlio no s’ajusta gaire a la 
realitat de les restes materials, en cap cas pot ser considerat com la figura constructiva de 
l’arena. Tots els altres traçats ovals impliquen situar un centre de curvatura (c.1) sobre la 
graderia tallada a la roca per poder replantejar la meitat sud del recinte. Una possible solu-
ció hauria estat replantejar en primer lloc la meitat nord de l’arena i després traslladar, punt 
a punt, el traçat a la meitat sud mitjançant perpendiculars respecte l’eix longitudinal. Això 
implicaria un traçat continu a la meitat nord (arcs de circumferència) i discontinu a la meitat 
sud (diversos punts aïllats que s’haurien d’enllaçar simulant una corba contínua). Un altre 
possible solució per aquest problema seria usar un traçat mixt, oval a la meitat nord del 
recinte i el·líptic a la meitat sud. 
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És possible que alguna d’aquestes dues solucions hagués provocat distorsions en la simetria 
de l’arena respecte a l’eix longitudinal, hem intentat detectar-les dividint en dos la compro-
vació estadística dels diferents traçats, considerant per separat la meitat nord i la sud (veure 
taula a la imatge 158). Fixem-nos en els tres traçats que presenten menors desviacions: òval 
empíric de Honey, òval de Dyggve i el·lipse. Les desviacions mitjanes per tot el perímetre són, 
respectivament, de 0.14 / 0.11 / 0.13 metres. En la meitat nord del recinte són sempre 0.01 
metres inferiors (0.13 / 0.10 / 0.12), mentre que a la meitat sud són entre 0.01 i 0.02 metres 
superiors (0.15 / 0.12 / 0.15). En definitiva, les desviacions mitjanes d’aquests traçats vari-
en, com a màxim, 2 centímetres si comparem el perímetre amb una de les seves meitats. El 
que ens mostren les dades és una simetria de l’arena quasi perfecte respecte a l’eix longitu-
dinal. Naturalment, això no exclou totalment la possibilitat d’un traçat oval a la meitat nord 
traslladat a la banda sud punt a punt; tampoc exclou un traçat mixt òval/el·lipse doncs les 
desviacions dels dos òvals més exactes són equiparables a les de l’el·lipse (fins i tot inferiors 
en el cas de l’òval de Dyggve). En qualsevol cas, si les dues meitats es van replantejar amb 
sistemes diferents els constructors van ser prou hàbils per aconseguir traçar dues corbes 
gairebé idèntiques. 

 
 

imatge 158/ Quadre amb la comparació de les desviacions dels traçats a les meitats nord i sud. 
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- AMIDAMENTS 

Per poder planificar l’execució d’un projecte és important fer amidaments dels seus períme-
tres i superfícies, així es poden calcular els materials a posar en obra, fer previsions del 
nombre d’operaris que seran necessaris i saber quin serà el pressupost dels treballs83. Els 
amfiteatres no devien ser una excepció. També és possible que fos necessari mesurar els 
seus contorns per acabar d’encaixar els projectes d’aquest grans recintes d’espectacles: Wil-
son Jones (1993) proposa que els esquemes bàsics dels estudis previs s’ajustaven per acon-
seguir un perímetre exterior de la façana divisible en una modulació mètricament exacta, 
normalment 20 peus per crugia. Per fer els càlculs necessaris proposa una fórmula aproxi-
mada per obtenir el perímetre d’un òval. Si en aquesta fórmula substituïm Pi per una bona 
aproximació (22/7) coneguda a l’antiguitat tenim: 

2
22
14

 

Ja hem vist la fórmula d’Arquímedes per calcular l’àrea d’una el·lipse, basada també en 
l’aproximació (π)≈(22/7)=(3+1/7): 

2 2
3

1
7 2 2

22
28

 

Hem explicat també que aquesta fórmula és presentada per Docci i Migliari (2001) en la 
seva defensa d’un traçat oval pel Coliseu de Roma, ja que permet amidar amb força exacti-
tud les àrees definides pels seus contorns. La facilitat per amidar amb més o menys exacti-
tud els òvals i les el·lipses es pot esgrimir com un argument en favor del replanteig d’un 
amfiteatre amb una determinada geometria. Al quadre de la imatge 159 hem comparat les 
superfícies i els perímetres dels 11 traçats que hem considerat per l’arena de Tarragona amb 
les superfícies i els perímetres que s’obtenen mitjançant les fórmules que acabem de presen-
tar, basades sempre en l’aproximació (π)≈(22/7). A les dues columnes de la dreta expres-
sem en percentatge la desviació entre els valors reals i els aproximats. Com es pot compro-
var, no es pot concloure que la fórmula pel perímetre sigui més adequada per amidar òvals; 
en el cas de l’el·lipse tenim un error en el perímetre del -1.28%, similar al de les altres figu-
res. Aquesta desviació representaria que si s’hagués calculat el perímetre d’un amfiteatre 
amb aquest mètode per aconseguir una modulació de 20 peus (5.92 m) s’haurien obtingut 
crugies uns 7.5 centímetres majors. Pel que fa a l’àrea, amb l’el·lipse obtenim un error del 
0.04%, exactament el mateix que el de l’aproximació de Pi, i molt menor que la desviació 
entre l’àrea real i l’àrea aproximada de les altres figures. En definitiva, usant expressions 
matemàtiques molt senzilles es pot aproximar molt bé el perímetre i, sobretot, l’àrea d’una 
el·lipse. 

                                                      
83 A Taylor (2003 p. 23-34) trobem referències a contractes de construcció que implicaven amidaments. Cató 
el Vell indica que un sistema per fixar el preu de la construcció d’una vil·la era contar el nombre de teules de 
les seves cobertes, una feina que feien mensores imparcials un cop acabada l’obra. També hi havia contractes 
que implicaven una descripció molt detallada de les feines a executar: a la Lex Puteolana de finals del segle II 
a.C. hi ha definicions d’elements constructius que inclouen mides i prescripcions per la posada en obra. 
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imatge 159/ Quadre comparatiu de les superfícies i perímetres reals dels traçats proposats i les seves aproximacions. 

Pels òvals de 4 centres podem afinar molt més els càlculs. Aquesta seria la fórmula exacta 
del seu perímetre: 

4 2 . 2
α
360

2 . 1
90 α
360

	 

Si substituïm Pi per (22/7) i considerem un òval en què les generatrius formen una angle 
amb l’horitzontal de (α=60), tenim: 

88
21

. 2
44
21

. 1 		 

Si usem aquesta fórmula pels paràmetres de l’òval mitjançant triangles equilàters que hem consi-
derat per Tarragona, on (r.2)=13.868 i (r.1)=51.756, tenim un perímetre P= 166.55 metres, 
tan sols 6 centímetres superior al perímetre real P=166.49 metres (un error del 0.04%, el 
mateix que l’aproximació de Pi). 

També podem usar la mateixa fórmula per l’òval òptim de Serlio que hem proposat per Tarra-
gona, doncs les seves generatrius parteixen de triangles equilàters. Tenim (r.2)=15.392 i 
(r.1)=46.176, amb el resultat d’un perímetre P=161.25 metres, 7 centímetres superior al 
real. 
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Podem adaptar la fórmula per qualsevol òval de quatre centres, tan sols hem de tenir una 
aproximació del valor (α), que en el cas dels triangles pitagòrics es pot definir com una frac-
ció d’un angle recte segons aquesta expressió84: 

α
13
22

90 

Si substituïm (α) a l’equació general del perímetre dels òvals de 4 centres tenim: 

26
7

. 2
18
7

. 1 		 

Si apliquem aquesta equació a l’òval mitjançant triangles pitagòrics que hem proposat per 
Tarragona, on (r.2)=12.432 i (r.1)=43.512, obtenim un perímetre P=158.06 metres, tan sols 
5 centímetres inferior al perímetre real P=158.11 metres. 

En definitiva, en el cas del òvals de 4 centres, aplicant coneixements matemàtics potser a 
l’abast dels constructors romans, es pot calcular la longitud del seu contorn amb errors 
inferiors al 0.1%. Aquesta desviació representaria que si s’hagués calculat el perímetre d’un 
amfiteatre per aconseguir una modulació de 20 peus (5,92 m) s’haurien obtingut crugies 
amb una desviació de tan sols 6 mil·límetres. Sembla que aquest és un punt a favor del tra-
çat mitjançant un òvals de 4 centres, però tenim el problema del contrast entre les seves 
geometries i la realitat material de les restes de l’amfiteatre de Tarragona: tant les compro-
vacions gràfiques com les estadístiques ens indiquen que els òvals de 8 centres o l’el·lipse 
són la única solució raonable pel replanteig sobre el terreny. D’altra banda, com demostra 
el quadre de imatge 159, amb aproximacions a partir de formulacions més senzilles es po-
den obtenir amidaments de l’àrea i del perímetre per qualsevol de les figures considerades 
amb una exactitud possiblement suficient per la posada en obra. 

  

                                                      
84 Segons Camillo Trevisan (2001), que arriba també a unes formulacions equivalents a les nostres per calcular 
els perímetres dels òvals de 4 centres a partir de triangles equilàters i pitagòrics. 
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11. CONCLUSIONS 

• NO PODEM ATRIBUIR EL TRAÇAT DE L’AMFITEATRE DE TARRAGONA A CAP ÒVAL DE 

4 CENTRES. 

Les desviacions màximes dels òvals de 4 centres respecte a les estructures originals 
són sempre superiors a 0.5 metres. Si examinem la desviació mitjana del millor traçat 
d’aquest tipus pel que fa a l’anàlisi estadística, l’òval òptim de Tosca per superfície, tenim 
un valor de 0.23 metres, no excessivament elevat, però un simple examen visual con-
trastant l’aspecte de la curvatura d’aquest òval amb la curvatura real del podi o la base 
de les graderies fa evident que estem davant dues geometries diferents. A la compro-
vació gràfica podem apreciar com el seu traçat es disposa amb regularitat i simetria a 
l’interior i exterior del contorn real de les estructures: als trams adjacents als extrems 
de l’eix longitudinal les desviacions són positives (cap a l’exterior) i als trams adja-
cents als extrems de l’eix transversal són negatives (cap a l’interior). Aquesta aprecia-
ció visual es tradueix en un gràfic estadístic que mostra una distribució uniforme de 
les desviacions en el rang de valors entre -0.4 i 0.8 metres, sense que s’apreciï una 
convergència envers les desviacions mínimes. 

D’altra banda, tot i que el traçat de l’òval de Tosca per superfície es pot realitzar amb regla 
i compàs fixant prèviament els eixos principals, per obtenir una bona aproximació 
dels contorns hem tingut que realitzar una sèrie de càlculs força complexos per de-
terminar el radi menor (r.2). També són necessaris càlculs previs per poder dibuixar 
l’òval d’Stirling, el traçat amb quatre centres de curvatura que presenta una desviació 
màxima menor (0.56 metres) i el segon millor valor pel que fa a la mitjana aritmètica 
de les desviacions en valor absolut (0.25 metres). A la comprovació gràfica de l’òval 
d’Stirling distingim com els arcs de radi menor, als trams adjacents als extrems de l’eix 
longitudinal, produeixen desviacions de signe positiu, mentre que els arcs majors 
produeixen desviacions de signe negatiu. Aquesta apreciació visual es tradueix en un 
gràfic estadístic que mostra una distribució uniforme de les desviacions en el rang de 
valors entre -0.8 i 0.8 metres, amb una lleugera convergència cap a les desviacions de 
signe negatiu. 

Els altres quatre traçats considerats sí que permeten un traçat exclusivament amb re-
gla i compàs, però tots ells produeixen desviacions mitjanes i màximes considerable-
ment superiors. Els dos primers, l’òval mitjançant triangles pitagòrics i l’òval mitjançant trian-
gles equilàters inscrits en un cercle, generen d’entrada unes proporcions entre els eixos 
principals més estilitzades que les de l’arena de Tarragona: 1.666 (5/3) i 1.732 (√3), 
respectivament, uns valors més elevats dels que es desprenen dels diversos aixeca-
ments amb que hem treballat, els quals ens mostren una proporció (a/b)=1.6=8/5. 
Les desviacions màximes són, respectivament, de -1.08 i 2.30 metres, mentre que les 
desviacions mitjanes són de 0.6 i 0.8 metres. Els gràfics de l’anàlisi estadístic 
d’aquestes dues figures no mostra cap mena de convergència cap a les desviacions 
menors; al contrari, s’aprecia una clara divergència. 
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Tan l’òval pseudo-Serlio, l’òval òptim de Serlio com l’òval auri reproduexien força bé les 
proporcions de l’arena de Tarragona: generen una relació entre els eixos de 1.586, 
1.577 i 1.618, respectivament. Però les desviacions màximes d’aquests traçats són 
força considerables: -1.18, 0.87 i 0.85 metres, així com les desviacions mitjanes: 0.49, 
0.34 i 0.33 metres. Els gràfics de l’anàlisi estadístic tampoc mostren una convergència 
cap a les desviacions menors: en el cas de l’òval pseudo-Serlio hi ha una preponderància 
de les desviacions negatives, en l’òval òptim de Serlio tendeixen a ser positives i en l’òval 
auri s’agrupen en dos pics formant una ‘v’ a banda i banda de les desviacions míni-
mes. 

En cap cas és possible considerar que un òval de 4 centres sigui el traçat que es va 
usar per replantejar sobre el terreny l’amfiteatre de Tarragona. Diversos autors han 
arribat a la mateixa conclusió en l’estudi d’altres amfiteatres: Camillo Trevisan (2000) 
a Roma i Verona, Sylvie Duvernoy i Paul L. Rosin (2004) a Pompeia. El cas de Mario 
Docci i Ricardo Migliari (2001) al respecte del Coliseu de Roma és curiós: defensen 
un traçat mitjançant un òval de 4 centres, però creiem que les seves pròpies dades els 
desmenteixen. 

• ÉS POSSIBLE QUE ALGUN ÒVAL DE 4 CENTRES HAGI SERVIT PER PROJECTAR L’EDIFICI 

O PER OPERACIONS AUXILIARS DURANT LA POSADA EN OBRA. 

Ja em suggerit la possibilitat de que el traçat que anomenem pseudo-Serlio s’hagi usat 
per un replanteig preliminar de l’esplanada de l’arena, en una seqüència dels treballs 
similar a la que proposa Dyggve (1933) per l’amfiteatre de Salònica. Sembla adequat 
per aquesta tasca ja que no requereix situar centres de curvatura fora d’aquest àmbit.  

Els triangles pitagòrics o els triangles equilàters poden haver servit per assegurar la perpen-
dicularitat entre els eixos principals. Des de l’antiguitat fins al nostres dies els trian-
gles rectangles de costats 3/4/5 són un recurs molt útil pels constructors quan volen 
replantejar un escaire. I el traçat d’un triangle equilàter és la conseqüència de dibuixar 
la perpendicular a una recta mitjançant un compàs sense variar la seva obertura, és a 
dir, una operació geomètrica bàsica fàcilment traslladable sobre el terreny si substitu-
ïm el compàs per una corda on marquem una longitud. 

També és possible plantejar que en la fase de projecte un òval de 4 centre hagi per-
mès encaixar el disseny general a escala de l’edifici. Per aquesta tasca l’òval òptim de Ser-
lio és un bon candidat: reprodueix amb força fidelitat les proporcions de l’arena i el 
traçat de les graderies, i és molt fàcil de dibuixar amb regla i compàs (de fet es pot di-
buixar exclusivament amb compàs). Aquesta dualitat de geometries en les fases pro-
jectual i l’executiva ha estat suggerida per diversos autors, com Camillo Trevisan 
(2000) i Wilson Jones (1993). 

Una opció encara més aventurada és fer la hipòtesi de que, en el cas de que el traçat 
s’hagués executat amb una el·lipse, el replanteig de la posició del centres de curvatura 
d’un dels òvals de quatre centres que millor encaixen (l’òval auri, per exemple) podria 
haver servit per traçar línies aproximadament perpendiculars al contorn de l’arena, ja 
sigui per replantejar paral·leles o els murs radials que suporten la graderia meridional, 
tasques per les quals no seria un gran impediment la posició elevada del centre (c.1), 
doncs tan sols caldria tenir la visual envers aquest punt. L’anàlisi de la convergència 
de les estructures radials de la graderia de mar sembla descartar la segona opció: si bé 
els murs i els eixos de les voltes de la banda est semblen convergir, ho fan molt més 
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enllà de la posició de qualsevol dels centres usats en els òvals que hem considerat, i el 
punt de convergència no està sobre l’eix transversal del recinte. De fet, les directrius 
d’aquestes estructures no són perpendiculars al contorn de l’arena. 

• TANT ELS ÒVALS DE 8 O MÉS CENTRES COM L’EL·LIPSE PRESENTEN DESVIACIONS 

QUE FAN POSSIBLE CONSIDERAR AQUESTES CORBES COM A CONSTRUCTIVES. 

Les desviacions d’aquests traçats són sensiblement menors que les òvals de 4 centres, 
tan els valor màxims (sempre per sota de 0.5 metres) com la mitjana dels seus valors 
absoluts (per sota de 0.2 metres). Apart de presentar valors estadísticament menors, 
si examinem la comprovació gràfica de les desviacions dels òvals de 8 o més centres i 
l’el·lipse respecte al contorn real de les estructures podem apreciar una distribució de 
les mateixes casual i indiferenciada, atribuïble a errors constructius, la degradació de 
les estructures al llarg dels segles o, fins i tot, a l’assentament del terreny. Aquesta 
apreciació visual queda matisada si examinem la distribució estadística de les desvia-
cions: si bé és cert que en l’òval de Lockwood i l’òval empíric de Honey s’aprecia una ten-
dència dels gràfics a mostrar-nos una convergir envers les desviacions mínimes, 
aquesta tendència és molt més clara i marcada en l’òval de Dyggve i l’el·lipse. 

Hem demostrat que l’òval de Lockwood reprodueix amb exactitud la curvatura de 
l’el·lipse equivalent als extrems dels eixos principals, amb unes operacions geomètriques 
molt senzilles que permeten localitzar els centres dels arcs de radi major i menor, (r.1) 
i (r.2), mentre que per trobar el radi intermedi que els enllaci (r.3) es basa en una ele-
gant propietat geomètrica: els possibles centres (c.3) dels arcs tangents als arcs majors 
i menors han d’estar en una el·lipse amb focus a (c.1) i (c.2). L’òval de Lockwood es pot 
traçar exclusivament amb regla i compàs, amb unes operacions relativament senzilles 
que no impliquen necessàriament conèixer les seves propietats geomètriques. 

Podem considerar l’òval empíric de Honey com una variant de l’òval de Lockwood que 
permet una millor aproximació a l’el·lipse equivalent: no reprodueix exactament la seva 
curvatura als extrems dels eixos principals, però en el conjunt del contorn presenta 
unes desviacions menors. També es pot traçar exclusivament amb regla i compàs. 
Qui conegui el traçat de l’òval de Lockwood pot plantejar una variant empírica similar a 
la plantejada per Honey (1908). 

L’òval de Dyggve no és un traçat únic. A partir d’uns semi-eixos principals de 8 x 5 mò-
duls (una proporció de 1.6 que encaixa perfectament amb l’arena de Tarragona), 
Dyggve (1933) proposa un òval de 12 centres per l’amfiteatre de Salònica, amb radis 
de 3, 5, 8 i 13 mòduls. La posició dels centres del radis menors i majors, (r.1) i (r.2), sí 
que queda fixada per la construcció, però la posició dels centres dels radis intermedis, 
(r.3) i (r.4), té diverses solucions, restringides geomètricament pels òvals amb tres ra-
dis de curvatura de 3-5-13 i 3-8-13 mòduls. La construcció es pot realitzar únicament 
amb regla i compàs, i té la particularitat d’usar la mateixa modulació pels eixos que 
pels radis de l’òval, una modulació que corresponen amb els nombres naturals de la 
sèrie de Fibonacci. 
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En definitiva, tot i que no tenim cap indici de que els projectistes romans conegues-
sin aquestes tres figures, l’òval de Lockwood, l’òval empíric de Honey i l’òval de Dyggve, o al-
guna construcció similar, les tres es poden dibuixar a partir d’operacions aritmètiques 
simples (el modulat dels eixos) i la manipulació de la regla i el compàs, una praxis 
perfectament compatible amb la geometria usada en la resta d’arquitectura romana. 
En qualsevol cas, és evident que aquestes tres figures es caracteritzen per aproximar 
molt bé l’el·lipse equivalent. 

• TOTS ELS ÒVALS (JA SIGUIN DE 4 CENTRES O DE 8 CENTRES) QUE REPRODUEIXEN 

AMB UN MÍNIM RIGOR LA CURVATURA DEL PODI ALS TRAMS ADJACENTS A L’EIX 

TRANSVERSAL DEL RECINTE REQUEREIXEN SITUAR UN CENTRE DE CURVATURA SO-

BRE LA GRADERIA TALLADA A LA ROCA. 

Entre els òvals que hem considerat, l’únic que permet un traçat situant tots els cen-
tres de curvatura dins l’arena és l’òval pseudo-Serlio. Més amunt, a les presents conclusi-
ons, ja hem exposat que, tot i reproduir amb fidelitat les proporcions entre dels eixos 
principals de l’arena de l’Amfiteatre, el seu traçat es desvia de forma notable de les 
restes materials. La resta d’òvals impliquen situar un centre de curvatura sobre la gra-
deria tallada a la roca, en posicions on a dia d’avui les restes erosionades dels seients 
estan a una cota més de 5 m superior a la de l’arena. L’òval de Dyggve, la millor aproxi-
mació que hem trobat a la geometria de l’Amfiteatre mitjançant arcs de circumferèn-
cia, requereix un radi major (r.1) de 50.02 metres, amb una posició de (c.1) que cor-
respon amb una filada de les graderies tallades a la roca situada més de 9 metres per 
sobre de l’arena. 

• LES ESTRUCTURES ORIGINALS DE L’AMFITEATRE NO HAN PATIT ALTERACIONS SIGNI-

FICATIVES ENTRE MITJAN DEL SEGLE XVI I EL SEGLE XX. 

Les parts originals de la graderia de mar són essencialment iguals a el que ens mos-
tren els dos esbossos de 1563 d’Anton Van den Wyngaerde, els quals són coherents 
amb el gravat de Fischer Von Erlach (1721), els de Francesc Bonifàs (1804) i els de 
Laborde (1807). El 1576 l’església que s’havia edificat a l’arena de l’Amfiteatre a mit-
jan segle XII és cedida pel Capítol de canonges de la Seu de Tarragona als trinitaris, 
els quals van endegar una sèrie de reformes al conjunt monumental per transformar-
lo en un monestir. Una de les més significatives va ser pujar considerablement (al 
voltant d’un metre i mig) el nivell d’ús de l’església, fins una cota que es devia esten-
dre a tot el recinte, deixant l’àmbit de l’arena totalment colmatat fins a la ima cavea. La 
graderia tallada a la roca devia ser llavors visible, doncs Lluís Pons d’Icart l’esmenta al 
seu Libro de las grandezas y cosas memorables de la Metropolitana Insigne y famosa Ciudad de 
Tarragona (1572, p. 215). Els trinitaris deixen el convent del Miracle el 1780. Durant el 
segle XIX acull un presidi; a principis de segle la graderia tallada a la roca encara de-
via estar, almenys en part, al descobert: està dibuixada a la planta de l’Amfiteatre del 
Voyage pittoresque et historique de l’Espagne d’Alexandre de Laborde (1807). En una deta-
llada planta de la ciutat de 1869 no en podem distingir cap traça, queda sota d’un cos 
que tancava la banda septentrional del penal. A partir dels inicis del segle XX tenim 
fotografies del conjunt monumental; les primeres imatges ens mostren les darreries 
del penal; la única traça que llavors es podia distingir de l’edifici d’espectacles romà 
era la part superior de la graderia meridional. El podi, l’arena, els fossats i la graderia 
tallada a la roca no van tornar a ser visibles fins a les excavacions en extensió dirigies 
per Samuel Ventura entre 1948 i 1957. Diversos negatius de l’arxiu Alejandro Ferrant 
del COAC de Lleida, que hem datat a l’any 1968 gràcies a les còpies localitzades a 
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l’Arxiu Alejandro Ferrant de la Biblioteca Valenciana, demostren que tan el contorn 
dels fonaments del podi com l’arrencada dels murs d’opus vittatum al massís de les 
graderies són originals. En hem basat en aquestes estructures, juntament amb les di-
rectrius marcades pels fossats i les galeries de les portes est i oest, per analitzar la ge-
ometria de l’Amfiteatre. 

• LA INTERVENCIÓ D’ALEJANDRO FERRANT DEMOSTRA QUE ES PODEN REPLANTEJAR 

AMB FORÇA EXACTITUD LES GRADERIES D’UN AMFITEATRE A PARTIR DE LA GEOME-

TRIA DE LA SEVA ARENA, SENSE QUE SIGUI NECESSARI USAR TÈCNIQUES GAIRE SO-

FISTICADES. 

L’examen de la documentació dels arxius dedicats a l’arquitecte Alejandro Ferrant al 
COAC de Lleida i a la Biblioteca Valenciana ens han permès reconstruir la seqüència 
dels treballs que va dirigir durant més de 10 anys a l’Amfiteatre. L’aspecte actual del 
conjunt monumental és, en bona part, el resultat d’aquestes intervencions. Els pri-
mers anys es van limitar a excavacions, consolidacions i reconstruccions puntuals 
(1962-1967), per passar després a fer anastilosis amb peces recuperades i reconstruc-
cions d’estructures incomplertes o que es podien deduir de les existents (1968-1969), 
mentre que a la fase final dels treballs (1970-1973) es van executar reconstruccions 
d’arcs, voltes i graderies sense cap referència material de les restes originals, excepte 
la directriu en planta d’algunes estructures radials (murs de suport i passadissos 
d’accés) i, sobretot, la geometria de l’arena marcada pel podi i el massís inferior de la 
graderia. 

No pretenem defensar les intervencions dirigides per Alejandro Ferrant, al contrari. 
Algunes són, des del punt de vista arqueològic, manifestament equivocades, com 
succeeix amb l’anastilosi del podi. Tan sols volem fer notar que a partir del contorn 
de l’arena es van replantejar les corbes paral·leles que defineixen els canvis de secció 
de les graderies reconstruïdes. 

• HEM APRECIAT UNA DISCREPÀNCIA ENTRE LA GEOMETRIA DELS ELEMENTS RADIALS 

(MURS DE SUPORT DE LES GRADERIES I ACCESSOS) I LA GEOMETRIA DELS CONTORNS 

PRINCIPALS DEL RECINTE (ARENA I FAÇANA). 

És una conclusió similar a les de Trevisan (2000) per l’arena de Verona, Docci i Mi-
gliari (2001) pel Coliseu de Roma, Wilson Jones (1993) per l’arena d’Arles i Ejnar 
Dyggve (1933) per l’amfiteatre de Salònica. L’anàlisi de les estructures radials (murs 
de suport i passadissos d’accés) no ha servit per recolzar cap de les hipòtesis per la 
geometria de la planta de l’Amfiteatre, més aviat ens indica que les seves directrius 
responen a un replanteig independent respecte al dels contorns principals de l’edifici. 

• PER REPLANTEJAR L’ARENA DE TARRAGONA MITJANÇANT UNA EL·LIPSE AMB UN 

TRAÇAT CONTINU (EL MÈTODE DEL JARDINER) NECESSITEM UNA LONGITUD DE 

CORDA LLIURE DE 54.81 METRES, LLEUGERAMENT MAJOR QUE LA NECESSÀRIA PELS 

ARCS MAJORS DELS ÒVALS QUE APROXIMEN MILLOR LES RESTES MATERIALS. 

Els arcs majors de l’òval de Dyggve necessiten una corda uns 5 metres més curta, men-
tre que per l’òval empíric de Honey es requereixen uns 8 metres menys. Però si usem el 
traçat amb la groma de Docci per replantejar punts individuals de l’el·lipse (un sistema 
discontinu), en tenim prou amb una corda de 30.78 metres de longitud total i 19.24 
metres de corda lliure. 
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D’altra banda, el focus de la banda oest de la teòrica el·lipse de l’arena està just on la 
lectura de paraments ha determinat un canvi de l’encofrat dels murs (TED'A, 1990, 
p. 94), és possible que això ens indiqui una primera fase dels treballs on el fossat lon-
gitudinal s’acabava just en un punt essencial pel replanteig el·líptic de l’edifici. 

• L’ANÀLISI DE LES DADES ESTADÍSTIQUES DE LES DESVIACIONS DELS TRAÇATS DE-

MOSTRA UNA SIMETRIA DE L’ARENA QUASI PERFECTE RESPECTE A L’EIX LONGITUDI-

NAL. 

Si analitzem els tres traçats que millor encaixen amb la geometria de l’amfiteatre de 
Tarragona (òval empíric de Honey, òval de Dyggve i el·lipse), la desviació mitjana de les ban-
des nord i sud és pràcticament idèntica. Això no exclou la possibilitat d’un traçat mixt 
oval/el·líptic ja que les desviacions de l’òval empíric de Honey i l’òval de Dyggve són equi-
parables a les de l’el·lipse. Tampoc exclou un traçat oval de la banda nord traslladat 
punt a punt a la banda sud respecte a l’eix longitudinal, obviant-se així la posició d’un 
punt de replanteig sobre la graderia tallada a la roca per replantejar la banda sud. En 
qualsevol cas, els traçats de les meitats meridionals i septentrional són perfectament 
simètrics respecte a l’eix longitudinal. 

• MITJANÇANT FÓRMULES MOLT SENZILLES ÉS POSSIBLE CALCULAR AMB UN GRAU 

D’EXACTITUD RAONABLE LA SUPERFÍCIE I EL PERÍMETRE TAN DELS ÒVALS COM DE 

L’EL·LIPSE. 

Si sumem els dos eixos principals de l’arena, (a+b), i els multipliquem per la fracció 
(22/14), la meitat de l’aproximació de Pi (22/7) perfectament coneguda a l’antiguitat, 
obtenim un perímetre que es desvia aproximadament un 1.5% de la majoria de figu-
res que hem considerat pel seu traçat.  

Si multipliquem els dos eixos principals (ab) i la fracció (22/28), la quarta part de 
l’aproximació de Pi (22/7), obtenim un àrea que es desvia tan sols el 0.04% de l’àrea 
de l’el·lipse (l’error de l’aproximació de Pi), i menys del 1% per la resta de traçats 
considerats. 

Si bé hem vist altres fórmules no gaire més complicades que permeten aproximar mi-
llor el perímetre de determinats òvals, és molt possible que aquestes senzilles opera-
cions siguin suficients pels amidaments necessaris en qualsevol obra, també un en un 
amfiteatre, fins i tot per ajustar el disseny fent coincidir algun dels contorns amb una 
modulació ajustada a la mètrica romana. No tenim gaire informació sobre com era la 
façana de l’amfiteatre de Tarragona, però és possible que almenys a la banda de mar 
estigués composada per dos pisos d’arcs superposats. Segons Wilson Jones (1993), en 
amfiteatres amb façanes monumentals d’aquests tipus es va ajustar la planimetria per 
fer coincidir el ritme de les crugies amb una mida exacta en peus. 

• SÓN NECESSARIS ÒVALS DE 8 O MÉS CENTRES MOLT SOFISTICATS PER OBTENIR RE-

SULTATS EQUIPARABLES ALS DE L’EL·LIPSE EN L’APROXIMACIÓ DEL CONTORN REAL 

DE LES ESTRUCTURES. 

Els òvals de 8 o més centres que hem considerat presenten unes desviacions respecte 
les estructures existents similars a les de l’el·lipse. Cal però puntualitzar que no són 
uns òvals qualsevol, els infinits òvals de 8 o més centres que es poden traçar per uns 
determinats eixos no tenen necessàriament que aproximar l’el·lipse equivalent.  
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Des del punt de vista de les dades numèriques és possible que l’Amfiteatre es replan-
tegés amb un òval de 8 o més centres; si fos així també és indubtable que la voluntat 
dels constructors era imitar una el·lipse, i caldria reconèixer que se’n van sortir. 

• ELS CONSTRUCTORS ROMANS CONEIXIEN L’EL·LIPSE 

Diverses fonts, entre elles el tractat sobre corbes còniques d’Apol·loni de Perga 
(mort c. 192 a.C.), permeten assegurar que l’el·lipse formava part del coneixement 
matemàtic a disposició dels constructors romans. Creiem que l’amfiteatre de Tarra-
gona és una prova de que van aprofitar aquest coneixement. Des del punt de vista es-
trictament geomètric hi ha dues opcions que es poden considerar pel seu traçat: 
l’el·lipse i un òval de 8 o més centres. Encara que fem la hipòtesi de que un òval de 8 
o més centres va ser la figura usada, estem davant d’una construcció que imita amb 
tanta precisió la corba cònica que per trobar un mètode per traçar-la caldria conèixer 
i dibuixar una el·lipse. Construir un òval indistingible d’una el·lipse a l’escala d’un 
amfiteatre no és senzill i no s’aconsegueix per casualitat. 

Entre les diverses opcions possibles pel replanteig de l’amfiteatre de Tarragona creiem que 
la més viable és una el·lipse traçada amb un mètode discontinu. No podem assegurar que 
les subdivisions de la modulació dels eixos principals que hem proposat al traçat amb la gro-
ma de Docci (imatge 150) fossin usades pels constructors de l’edifici, però és indiscutible que 
un traçat d’aquest tipus, basat en mètode de la targeta (figura central de la imatge 39), permet 
replantejar la curvatura del podi mitjançant una corda amb una longitud lliure de tan sols 
19.24 metres, inferior als 54.81 metres de corda lliure necessaris per traçar una el·lipse amb 
el mètode del jardiner, i sense que calgui situar cap punt de replanteig fora de l’àmbit de 
l’arena, com succeeix amb els òvals que aproximen millor el seu contorn. 

El concepte de la geometria de l’amfiteatre de Tarragona, i potser el de la tipologia dels 
amfiteatres en general, no és jugar amb combinacions de triangles per formar les genera-
trius d’uns arcs de circumferència tangents. La intenció era estirar, allargar, estilitzar una 
única circumferència. Els òvals possibles per uns determinats eixos són infinits; si el projec-
tista en va triar un per Tarragona era força sofisticat, volia imitar una figura pura, elegant i 
simple, una figura que ofereix una única solució per resoldre el problema plantejat, volia 
dibuixar una el·lipse. 
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12. ANNEXOS 

El primer annex consisteix en l’aplicació de la metodologia usada en l’estudi de la geometria 
de l’amfiteatre de Tarragona a un altre edifici, l’Arena de Verona. Hem aprofitat 
l’aixecament topogràfic de l’arena de Camillo Trevisan (2000) per fer una comprovació gràfica i 
una comprovació estadística dels diferents traçats possibles. No hem pogut realitzar una anàlisi 
constructiva degut a que no disposem d’una planta fiable de les estructures radials de les gra-
deries. Les nostres conclusions sobre la geometria de Verona són plenament coincidents 
amb les de Trevisan, i coherents amb les que hem presentat per l’amfiteatre de Tarragona. 

Els dos annexos restants inclouen material generat durant la investigació que s’aparta de la 
línia argumental principal de la present Tesi, però que considerem adequat recollir per apor-
tar dades complementàries sobre el conjunt monumental de l’amfiteatre de Tarragona. 

El que porta el títol de Domènech Mansana, Puig i Cadafalch i Domènech i Muntaner, tres arqui-
tectes de principis del segle XX, tracta de l’aixecament de l’església del Miracle que va fer i 
publicar Domènech Mansana (1913), la primera i única planimetria fiable del temple romà-
nic abans del col·lapse de la seva estructura i els enderrocs i voladures posteriors. La planta 
d’en Domènech Mansana la recull Puig i Cadafalch a L’Arquitectura Romànica de Catalunya 
(1918). Domènech i Montaner va ser professor de Domènech Mansana i, diguem-ho així, 
competència directa de Puig i Cadafalch; no solament pel que fa a l’exercici professional 
com arquitecte. Va treballar en un estudi de l’arquitectura romànica que no va arribar a 
publicar; la documentació que va generar, sobretot fotogràfica, l’estudia Enric Granell a 
Lluís Domènech i Montaner. Viatges per l’arquitectura romànica (2006). Tampoc va publicar un 
manuscrit titulat TARRACO, ressenyat per Francesc Tarrats en un capítol de Domènech i 
Montaner, el seu llegat Tarragoní (Figueras et al., 2010). Un dels dibuixos preparatoris per les 
làmines que havien d’il·lustrar aquest treball és una vista aèria reconstructiva on podem 
veure l’Amfiteatre contextualitzat en el conjunt de la ciutat romana. 

El darrer annex, el més extens, és una reconstrucció virtual, una anastilosi, de la portalada 
romànica de l’església del Miracle. Mitjançant sistemes òptics de captura massiva de dades 
(fotogrametria i escaneig làser) hem realitzat un aixecament en 3D de les restes in situ de la 
portalada i d’alguna de les peces de marbre que la formaven, aquestes últimes emmagatze-
mades en una de les voltes de suport de la graderia meridional de l’Amfiteatre. A partir dels 
models 3D generats, d’un estudi de les fotografies i descripcions anteriors a l’enderroc de 
l’església i de l’examen de paral·lels hem articulat una reconstrucció virtual de la configura-
ció original de la portalada. Al llibre Amphitheatrum, Memoria Martyrum et Ecclesiae (Ciurana et 
al. 2013) hem publicat el resultat final de l’anastilosi i un breu resum de la metodologia se-
guida, que aquí exposem en detall. 
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12.1. ANNEX – APLICACIÓ DE LA METODOLOGIA A L’ARENA DE VERONA 

Per tal de validar la metodologia que hem usat per identificar la geometria de l’amfiteatre de 
Tarragona hem cregut oportú aplicar-la a un altre exemple. Camillo Trevisan ha posat a 
disposició dels investigadors, a la seva pàgina web (http://camillotrevisan.it), els punts to-
pogràfics de l’arena de Verona que va usar al seu article Sullo schema geometrico costruttivo degli 
anfiteatri romani: gli esempi del Colosseo e dell’Arena di Verona (Trevisan, 2000) (veure imatge 
160, els diferents punts del contorn de l’arena els hem unit amb segments de color vermell, 
aquesta és la referència que hem usat per contrastar els diferents traçats que hem conside-
rat). 

Hem d’advertir que el nostre coneixement sobre l’arquitectura i la història de l’amfiteatre de 
Verona és superficial, no hem fet un estudi de les seves estructures integrants, ens refiem 
de que els punts topogràfics aportats per Trevisan corresponen al traçat original del podi de 
l’arena de Verona. Donat que l’aixecament es restringeix exclusivament a l’arena, hem res-
pectat la directriu dels eixos principals proposats per Trevisan ja que no podem contrastar 
la seva correcta alineació amb les portes principals; aquesta manca d’un aixecament complet 
impossibilita també una anàlisi constructiva del conjunt de l’edifici (no tenim les directrius 
radials de les estructures de la graderia: murs, passadissos, vomitoris). Hem respectat també 
la mètrica de Trevisan pel peu romà: 0.2954 metres, molt similar a la que hem emprat a 
Tarragona (0.296 metres). En definitiva, el present estudi de l’amfiteatre Verona es restrin-
geix als apartats de la nostra metodologia que hem anomenat comprovació gràfica i comprovació 
estadística. 

Pel que fa als estudis anteriors al de Trevisan sobre la geometria de Verona, segons Wilson 
Jones (1993, fig.18) el seu traçat correspon a l’òval mitjançant triangles equilàters inscrits en un 
cercle, un òval de 4 centres amb generatrius formades a partir de triangles rectangles de cos-
tats 72-144-125 peus (la meitat d’un triangle equilàter de 144 peus de costat), considerant 
un peu de 0.295 metres, amb una arena amb uns eixos principals de 256 x 150 peus i una 
secció de la graderia de 128 peus, de manera que el contorn de la façana tindria uns eixos 
de 512 x 406 peus. Aquesta seria una adaptació d’un hipotètic disseny inicial amb una arena 
de 250 x 144 peus, una secció de la graderia de 125 peus i un recinte amb eixos de 500 x 
394 peus. Sempre segons Wilson Jones, aquest ajust entre el encaix inicial de projecte i la 
geometria finalment usada en l’execució tindria com objectiu principal ajustar la modulació 
de les 72 crugies de la façana: amb el primer esquema tindrien uns 19½ peus, mentre que el 
lleuger increment de les dimensions generals que planteja permetria que s’ampliessin fins 
als 20 peus. El traçat dels triangles equilàters genera una arena amb una proporció entre els 
eixos a=√3b≈1.732b.  

La proposta de Golvin (1988) és similar. Enlloc d’encaixar les generatrius a partir de trian-
gles estrictament equilàters usa una modulació on en cada quadrant de l’arena tenim un 
triangle rectangle amb una relació entre la base i l’alçada de 3 x 5 mòduls (enlloc de 3 x 5.29 
mòduls que resulten de dividir en dos un triangle equilàter). No obstant, la proporció resul-
tant entre els eixos principals de l’arena és gairebé idèntica: a≈1.723b. 
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Les proporcions i la mètrica de l’arena de les propostes de Wilson Jones i Golvin no encai-
xen de cap manera amb les de l’aixecament de Trevisan, del qual es dedueixen uns eixos 
amb una relació a=(5/3)b≈1.666b, és a dir, les proporcions característiques de l’òval mitjan-
çant triangles pitagòrics, la construcció proposada pel propi Golvin pel Coliseu de Roma, El-
Djem i Capua. Com pot ser això? Ja hem comentat que el propi Wilson Jones (1993, pág. 
403) admet que per verificar les geometries que proposa es basa essencialment en contras-
tar les mesures dels eixos principals amb les proporcions i la modulació de les construcci-
ons geomètriques que considera; en alguns casos comprova alguna de les mides principals i 
en altres fa servir amidaments d’altres autors. A l’apèndix de Designin Amphitheatres trobem 
les seves fonts per Verona: les mides de Golvin, que dóna unes mesures per l’arena de Ve-
rona de 75.7 x 44.4 metres (a≈1.705b); ell comprova l’amplada, que considera lleugerament 
menor, de manera que li queden unes dimensions de 75.7 x 44.36 metres (a≈1.699b). Cre-
iem que l’error està en la mida que dóna Golvin per l’eix longitudinal. A l’aixecament de 
Trevisan l’arena encaixa amb uns eixos de 73.85 x 44.31 metres (a≈1.666b), els quals equi-
valen a 10 x 6 mòduls de 25 peus (considerant un peu de 0.2954 metres). Hem usat aquesta 
modulació com a referència per contrastar els vuit traçats que considerem: 

- Els dos òvals de 4 centres que hem estudiat per l’amfiteatre de Tarragona que millor 
poden encaixar amb l’arena de Verona. L’òval mitjançant triangles pitagòrics reprodueix 
exactament la proporció entre els seus eixos principals. L’òval de Tosca per superfície es 
pot adaptar a les proporcions d’uns determinats eixos i és un dels òvals que millor 
aproximen l’el·lipse equivalent al reproduir exactament la seva superfície. 

- L’òval mitjançant triangles equilàters. Ja hem explicat que considerem que no s’ajusta a les 
proporcions reals de l’arena, però donat que dos autors de referència, Golvin i Wil-
son Jones, atribueixen a Verona aquest traçat, i que altres autors es remeten a ells al 
parlar de l’amfiteatre de Verona85, considerem oportú incloure’l en aquest llistat. 

- L’òval de 4 centres deduït per Trevisan mitjançant un algoritme. 

- Un òval de 8 centres, l’òval empíric de Honey. 

- Un òval de 12 centres, l’òval de Dyggve, tot i que aquí hem tingut que modificar el seu 
traçat per adaptar-lo a les proporcions de l’arena de Verona. 

- Dues el·lipses. La que es dedueix del eixos que considerem i la que dedueix Trevisan 
mitjançant un algoritme. 

No ens estendrem en la descripció de les operacions necessàries per traçar les figures que ja 
hem estudiat en l’amfiteatre de Tarragona, amb dues excepcions: l’adaptació a la modulació 
de Verona del traçat de l’òval de Dyggve i del mètode per dibuixar l’el·lipse que hem anome-
nat la groma de Docci. Pel que fa a les dos figures que Trevisan ha deduït mitjançant els seus 
algoritmes, ens hem limitat a inserir els dibuixos que ell mateix aporta. 

                                                      
85 Veure Bomgardner (2001). 
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imatge 160/ Verona. Punts topogràfics considerats. 
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12.1.1. COMPROVACIÓ GRÀFICA DELS TRAÇATS PROPOSATS 

Podem apreciar com les desviacions de l’òval mitjançant triangles pitagòrics (imatge 161) es 
disposen amb regularitat i simetria al llarg del contorn. Als trams propers als extrems de 
l’eix longitudinal, a la zona dels arcs menors, són de signe positiu (cap a l’exterior) amb 
magnituds que van dels 0.20 als 0.29 metres. Als trams intermedis de cada quadrant, cor-
responents als arcs majors, són de signe negatiu i lleugerament més acusades, al voltant de 
0.5 metres. Donades les característiques geomètriques d’aquesta construcció, com que hem 
usat una modulació adaptada a una mètrica en peus pels eixos principals (10 x 6 mòduls de 
25 peus) els radis dels arcs també encaixen amb múltiples de la modulació: els radis majors 
(r.1) estan formats per 7 mòduls de 25 peus i els menors per 2 mòduls de 25 peus. 

Les proporcions que genera la construcció de l’òval mitjançant triangles equilàters (imatge 162) 
s’allunyen molt de la realitat material del podi. Si respectem la llargada real de l’arena, 10 
mòduls de 25 peus, l’amplada resultant és de 42.637 metres, és a dir, 1.673 metres menor 
que la real. Això provoca marcades desviacions negatives als trams intermedis de cada qua-
drant, superiors als 0.9 metres. Als extrems de l’eix longitudinal, a la zona dels arcs menors, 
les desviacions són de signe negatiu i superiors a 0.4 metres. És evident que aquesta figura 
no encaixa de cap manera amb l’arena de Verona. 

L’òval de 4 centres mitjançant l’algoritme de Trevisan (imatge 163) presenta unes desviacions poc 
evidents a escala 1/500.  Les desviacions màximes als trams dels arcs majors són negatives i 
estan al voltant dels 0.25 metres. A les zones dels arcs menors, un tram relativament curt, 
tenim tan desviacions positives (al voltant de 0.2 metres) com negatives (de fins a 0.37 me-
tres); aquestes darreres són les més significatives, no solament per la seva magnitud: estan 
localitzades als extrems de l’eix longitudinal, a banda i banda de les portes principals. Ens 
indiquen que l’algoritme de Trevisan produeix un òval 0.8 metres més curt que la mida real 
que hem considerat per l’eix longitudinal: 73.049 metres enlloc de 73.850 metres. 

L’òval òptim de Tosca per superfície (quadre amb els gràfics i la taula dels càlculs numèrics a la 
imatge 164 i figura a la imatge 165) presenta una desviació major que l’òval de 4 centres mit-
jançant l’algoritme de Trevisan, de signe negatiu i al voltant del 0.3 metres a la zona dels arcs 
majors i de fins a 0.48 metres a la zona les arcs menors, però respecta la modulació dels 
eixos de l’arena. 

  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA GEOMETRIA DE L'AMFITEATRE DE TARRAGONA 
Jose Maria Toldrà Domingo 
Dipòsit Legal: T 346-2014 
 



L a   g e o m e t r i a   d e   l’ a m f i t e a t r e   d e   T a r r a g o n a 
 

283 
 

 
imatge 161/ Verona. Comprovació de l’òval mitjançant triangles pitagòrics. 
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imatge 162/ Verona. Comprovació de l’òval mitjançant triangles equilàters. 
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imatge 163/ Verona. Comprovació de l’òval de 4 centres segons l’algoritme de Trevisan (2000). 
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imatge 164/ Verona. Mètode numèric per trobar l’òval òptim de Tosca per superfície. 
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imatge 165/ Verona. Comprovació de l’òval òptim de Tosca per superfície. 
  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA GEOMETRIA DE L'AMFITEATRE DE TARRAGONA 
Jose Maria Toldrà Domingo 
Dipòsit Legal: T 346-2014 
 



T E S I   D O C T O R A L   Josep M. Toldrà Domingo   U N I V E R S I T A T   R O V I R A   I   V I R G I L I 
 

288 
 

Les desviacions de l’òval empíric de Honey (imatge 166) són difícils de distingir a escala 
1/500. En un dels quadrants la desviació màxima és de 0.11 metres, en dos està al voltant 
de 0.15 metres i al restant troben el valor màxim: 0.21 metres, a l’extrem nord-oest de l’eix 
longitudinal. 

Succeeix una cosa similar amb l’òval de Dyggve (imatge 167). Les desviacions són de poca 
magnitud en una bona part del traçat, a escala 1/500 tan sols es poden distingir clarament 
als extrems de l’eix longitudinal, amb un valor màxim de 0.29 centímetres a la banda nord-
oest. Ens hem basat en el traçat proposat per Ejnar Dyggve per l’amfiteatre de Salònica, 
que produeix una relació entre els eixos principals de a=1.6b, la qual encaixa perfectament 
amb l’arena de Tarragona però no amb la de Verona; és per això que hem modificat la mo-
dulació dels quatre radis d’aquest òval de 12 centres: enlloc d’una relació de 3-5-8-13 mò-
duls aquí tenen una relació de 2-3-5-8 mòduls i encaixen en una arena de 10 x 6 mòduls. 
Continuen essent nombres naturals de la sèrie de Fibonacci, però començant pel terme 
anterior de la mateixa. Tampoc aquí l’òval de Dyggve té una única solució. Les posicions 
dels centres dels arcs de radi majors i menor, (r.1) i (r.2), queden fixades sobre els eixos, 
però els centres dels arcs amb radis intermedis, (r.3) i (r.4), es poden ajustar lleugerament. 
La restricció geomètrica del seu traçat ve donada pels òvals de 8 centres amb radis de cur-
vatura de 2-3-8 mòduls i 2-5-8 mòduls. 
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imatge 166/ Verona. Comprovació de l’òval empíric de Honey. 
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imatge 167/ Verona. Comprovació de l’òval de Dyggve. 
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A la imatge 168 hem dibuixat la única el·lipse possible amb la modulació dels eixos propo-
sada: 73.85 x 44.31 metres. Els focus de la mateixa encaixen exactament al primer mòdul 
dels extrems de l’eix longitudinal: si abatim el semi-eix longitudinal des dels extrems de l’eix 
transversal es forma un triangle pitagòrics de 3-4-5 mòduls. Les desviacions respecte els 
punts topogràfics del podi són mínimes, amb valors màxims al voltant de 0.1 metres, ex-
cepte a l’extrem nord-oest on trobem una desviació de 0.18 metres. 

Aquesta el·lipse és molt similar a la que dedueix Trevisan mitjançant un algoritme, la qual té 
uns eixos principals de 73.66 x 44.32 metres, és a dir, l’eix longitudinal és 19 centímetres 
més curt i el transversal 1 centímetre més llarg. No l’hem recollida en una imatge (a escala 
1/500 és idèntica a la de la imatge 168), però hem calculat les seves desviacions i són lleu-
gerament menors, amb un valor màxim de 0.15 metres al quadrant sud. 

L’el·lipse es pot dibuixar amb un sistema continu, el mètode del jardiner, o discontinu, com el 
que anomenem traçat amb la groma de Docci (veure imatge 169), el qual l’hem adaptat a la 
modulació de Verona. El semi-eix longitudinal, format per 5 mòduls de 25 peus, el podem 
dividir en 25 mòduls de 5 peus. Hem marcat aquests 25 mòduls en una paral·lela al semi-
eix major que passa per (b.2). Per cadascuna d’aquestes divisions en 5 peus tracem una pa-
ral·lela a l’eix transversal. Dividim els 2 primers mòduls de 25 peus (50 peus en total) de la 
banda nord-oest del semi-eix longitudinal en 25 mòduls de 2 peus. Si unim aquestes 25 
divisions de 2 peus amb les 25 paral·leles a l’eix menor situades cada 5 peus mitjançant 
segments amb longitud igual al semi-eix menor (b/2) obtenim punts del contorn de 
l’el·lipse. 
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imatge 168/ Verona. Comprovació de l’el·lipse traçada amb el mètode del jardiner. 
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imatge 169/ Verona. Comprovació de l’el·lipse traçada amb la groma de Docci. 
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A la imatge 170 tenim un quadre resum de les comprovacions gràfiques. Si atenem a les 
desviacions màximes dels diferents traçats respecte al contorn de l’arena de Verona veiem 
com en el cas dels triangles equilàters són clarament inacceptables, amb un valor màxim de 
0.95 metres. Podem formar un grup amb els altres òvals de 4 centres: triangles pitagòrics, algo-
ritme de Trevisan i òval de Tosca per superfície; amb desviacions màximes de 0.55, 0.37 i 0.48 me-
tres. L’òval empíric de Honey i l’òval de Dyggve tenen unes desviacions màximes de 0.21 i 0.29 
metres, mentre que per les dues el·lipses considerades són inferiors a 0.2 metres. 

La superfície de l’arena definida pels diferents traçats és força uniforme, sempre entre 2560 
i 2580 metres quadrats (una variació que no arriba al 1%), excepte en el cas dels triangles 
pitagòrics, en què és lleugerament menor (2535 m2), i en els triangles equilàters, on ja és consi-
derablement menor (2488 m2). 

Tots els traçats considerats defineixen un perímetre de l’arena entre 187 i 189 metres, ex-
cepte l’òval de 4 centres segons l’algoritme de Trevisan, amb un perímetre de 180.06 m, clarament 
inferior, degut a que el seu eix longitudinal és 0.8 metres més curt que la modulació de refe-
rència que hem usat. Tampoc encaixa en aquesta modulació l’el·lipse segons l’algoritme de Trevi-
san, però en aquest cas les diferències són menys apreciables: l’eix longitudinal és 0.19 me-
tres més curt, de manera que el seu perímetre és tan sols 0.32 centímetres menor que 
l’el·lipse que encaixa en els eixos formats per 10 x 6 mòduls de 25 peus. 
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imatge 170/ Verona. Quadre resum de les comprovacions gràfiques. 
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12.1.2. COMPROVACIÓ ESTADÍSTICA 

Hem contrastat els mateixos traçats examinats a la comprovació gràfica, mesurant la distàn-
cia mínima entre els seus contorns i cadascun dels 99 punts del perímetre real de l’arena de 
Verona extrets del topogràfic de Camillo Trevisan (2000). Reiterem que considerem les 
desviacions de signe positiu quan el traçat és més exterior que el punt mesurat, i negatives 
si és més interior.  

A la imatge 171 tenim la taula resum de l’anàlisi estadística. Hem marcat en negreta la mit-
jana aritmètica dels valors absoluts de les desviacions, la desviació mitjana. Hem calculat tam-
bé la mitjana aritmètica de les desviacions positives i negatives, i hem identificat quants 
punts corresponen a 10 intervals de desviacions. Aquesta classificació, un cop traduïda a 
percentatges, ha servit per elaborar els gràfics que recollim a la imatge 172. 
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imatge 171/ Verona. Taula de les desviacions estadístiques dels punts topogràfics respecte als traçats proposats. 
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L’anàlisi de les dades torna a evidenciar que el traçat que pitjor encaixa amb la realitat mate-
rial és el dels triangles equilàters. La desviació mitjana és de 0.57 metres, amb una preponde-
rància de les desviacions negatives que s’evidencia també al gràfic corresponent, amb un pic 
a les desviacions negatives superiors 0.8 metres. 

Si atenem desviació mitjana veiem com els triangles pitagòrics i l’òval de Tosca per superfície pre-
senten uns valors similars, 0.25 i 0.20 metres, respectivament. Però la traducció gràfica 
d’aquestes dades ens mostra un comportament diferent: en el cas dels triangles pitagòrics dis-
tingim un pic al rang entre -0.8 i -0.4 metres, mentre que a l’òval de Tosca per superfície la dis-
tribució de les desviacions és més uniforme. 

Succeeix una cosa similar amb l’òval de 4 centres segons l’algoritme de Trevisan i l’òval de Dyggve. 
Les desviacions mitjanes són similars, 0.13 i 0.11 metres, respectivament, però la distribució 
estadística representada gràficament ens indica que en el cas de l’òval de Dyggve es pot apreci-
ar una certa convergència cap a l’eix del gràfic, la zona que representa unes desviacions 
menors, mentre que en l’òval de 4 centres segons l’algoritme de Trevisan la distribució és força 
uniforme en el rang que va dels -0.4 als 0.4 metres. 

Les desviacions mitjanes de l’òval empíric de Honey, l’el·lipse i l’el·lipse segons l’algoritme de Trevisan 
presenten valors molt baixos: 0.06, 0.05 i 0.04 metres, respectivament; aquestes magnituds 
permeten proposar qualsevol d’aquestes tres figures com la corba constructiva per l’arena 
de Verona, estan dins del marge dels errors constructius lògics en una recinte de més de 70 
metres de llarg. No obstant, si examinem els gràfics corresponents podem apreciar com en 
els tres casos hi ha una clara convergència cap a les desviacions menors, però aquesta ten-
dència és molt més marcada en les el·lipses, i en el cas de l’el·lipse segons l’algoritme de Trevisan 
la distribució estadística és gairebé òptima, amb dues barres que representen cadascuna al 
voltant del 50% dels punts a banda i banda de l’eix que marca l’encaix perfecte. 
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imatge 172/ Verona. Gràfic de les desviacions del traçats proposats. 
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12.1.3. CONCLUSIONS 

Creiem que tant la comprovació gràfica com la comprovació estadística deixen molt clar 
que l’òval empíric de Honey, l’el·lipse i l’el·lipse segons l’algoritme de Trevisan poden ser considerades 
com les figures que van servir per replantejar l’arena de l’amfiteatre de Verona; l’òval de 
Dyggve sembla un candidat menys adequat, però no podem descartar que sigui possible tra-
çar un òval de 12 o més centres amb un ajust tan bo com l’òval empíric de Honey (de 8 cen-
tres). És a dir, les dades semblen excloure qualsevol dels òvals de 4 centres considerats, 
mentre que tan amb un òval de 8 centres com amb una el·lipse podem traçar un contorn 
que ressegueixi les restes originals amb una desviació mitjana al voltant dels 0.05 metres. 
Les gràfiques que representen les dades estadístiques semblen indicar un millor encaix de 
les el·lipses, però considerant que estem davant d’un edifici que pot presentar imperfecci-
ons, ja siguin degudes a la degradació provocada pels segles o per errors de replanteig du-
rant la seva construcció, entenem que no són concloents. Sí que considerem que es pot 
afirmar que el projectista de l’amfiteatre de Verona va voler traslladar sobre el terreny la 
forma d’una el·lipse, no sabem si replantejant-la com a tal o usant un òval de 8 o més cen-
tres que permetés reproduir-la de forma quasi exacta. 

Les nostres conclusions per Verona són plenament coincidents amb les de Trevisan (2000): 
«Anche in questo caso, come per il Colosseo, mentre l’ovale a 4 centri non sembra essere candidato come 
migliore curva interpolante [...] gli scarti dell’ellisse e dell’ovale a 8 centri sono assai simili, rendendo 
impossibile stabilire per  questa via la genesi geometrica dell’anfiteatro». I plenament divergents amb 
Golvin (1988) i Wilson Jones (1993), autors que consideren86 que l’òval mitjançant triangles 
equilàters (de 4 centres) va servir per replantejar l’amfiteatre de Verona, una figura que, com 
hem demostrat, no encaixa de cap manera amb les proporcions i el contorn de la seva are-
na. 

Volem, finalment, fer notar les característiques orogràfiques de l’emplaçament de 
l’amfiteatre de Verona. A Tarragona es pot fer la hipòtesi de que es va triar una geometria 
el·líptica per obviar el problema de situar alguns dels punts necessaris per replantejar un 
òval fora de l’àmbit de l’arena (els centres dels arcs majors), degut a la presència d’un turó 
rocós a la banda septentrional i una forta davallada envers la platja a la banda meridional. 
Es poden fer consideracions similars pels exemples de Pola, Salònica i Pompeia, entre 
d’altres. A Verona, en canvi, l’edifici està bastit sobre una gran esplanada que no condicio-
nava el replanteig. 

  

                                                      
86 Ja hem esmentat que Golvin proposa una lleugera variant de l’òval mitjançant triangles equilàters, en la 
pràctica quasi imperceptible doncs la proporció (a/b) dels eixos varia de 1.732 a 1.723. 
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12.2. ANNEX – DOMÈNECH MANSANA, PUIG I CADAFALCH I DOMÈNECH I MONTANER 

El 1913 el Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya va publicar una planta i un alçat de 
l’església del Miracle (imatge 173), un aixecament de Josep Domènech Mansana (1913) 
acompanyat d’una breu descripció del monument i de dues fotografies. És la primera pla-
nimetria amb un cert detall (escala 1/400) del temple romànic, i la única elaborada abans 
dels col·lapses i voladures que va patir a partir de 1915. A la planta es reomplen en negre 
els murs que l’autor interpreta com originals (romànics) i en gris les obertures d’il·luminació 
reconeixibles però tapiades: dues al mur sud de la nau central i una al braç nord del trans-
septe. L’absidiola semicircular del transsepte meridional no està dibuixada com a tal, es 
marquen uns brancals rectes entre els quals es distingeix una trama amb un gris menys in-
tens que el de les altres obertures llavors tapiades. Tampoc es formalitza el major gruix del 
mur de l’absidiola per encabir la seva curvatura. 

 
imatge 173/ Planta i secció de l’església del Miracle de Tarragona, planimetria extreta de Domènech Mansana (1913). 
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A l’interior distingim la posició dels pilars adossats semicirculars, però no els regruixats de 
les pilastres rectangulars exteriors, ni les de la façana sud de la nau central ni les de les can-
tonades de l’edifici. Sí que veiem el que sembla la projecció de tres contraforts d’obra a la 
façana de la portalada romànica: al lateral de l’espitllera esquerra, a la banda dreta del cos de 
la portalada i just abans de la cantonada amb el tester de la nau; són unes estructures inexis-
tents en fotografies anteriors de la mateixa zona d’en Vallvé (imatge 85) o l’arxiu Mas 
(imatge 179). És important fixar-se en l’absència d’un mainell a la portalada romànica. La 
traça distingible a l’eix del tapiat de la porta en una fotografia del fons Vallvé (imatge 86) 
s’ha considerat que marcava un mainell que dividia en dos la seva obertura efectiva 
(TED'A, 1990, p. 273), però, després d’examinar en detall la fotografia i amb l’evidència de 
la planta d’en Domènech Mansana, ens inclinem per la hipòtesi de que es tracta tan sols de 
la marca deixada per la trobada d’un envà amb el tapiat de la portalada, la traça d’una divi-
sió interior del cos bastit pels trinitaris davant d’aquesta façana. L’aixecament de les restes 
avui existents de la base de la portalada (veure apartat 12.3) indica que l’obertura efectiva de 
la mateixa era de 165 cm; si restem uns 20 cm d’un hipotètic mainell les dues meitats resul-
tants serien manifestament estretes, de poc més de 70 cm. 

Domènech Mansana sí que marca un mainell a l’eix de l’amplia obertura del tester de la nau 
principal, en el que va ser l’accés principal de l’església un cop es va amortitzar la portalada 
romànica després de les reformes dels trinitaris (a partir de mitjan segle XVI). Darrera 
d’aquesta doble porta trobem un vestíbul configurat a la mateixa època, delimitat per un 
envà tangent a les columnes adossades que limiten la primera crugia de la nau. Aquest ves-
tíbul, que al plànol veiem com s’obria a la l’església mitjançant una obertura al centre de 
l’envà, estava cobert per la volta que suportava el cor (Capdevila, 1924, p. 55), des d’on es 
va realitzar una de les dues fotografies que acompanyen la publicació de la planimetria; 
l’altra és un detall d’una de les «trompes còniques» que sostenen la cúpula del creuer 
(imatge 174). Gràcies a aquestes dues captures podem constatar com ja s’havien retirat els 
afegits bastits en l’adaptació de l’espai per acollir dependències del penal; també s’aprecia 
una evident estat de degradació dels revestiments dels paraments. La secció amb què Do-
mènech Mansana acompanya la planta passa per l’eix del creuer, mostrant-nos tot el desen-
volupament en alçada del transsepte, amb el braços laterals coberts per voltes de canó 
apuntades i la crugia central per una cúpula. Naturalment no apareix el campanar, llavors ja 
desaparegut, que vèiem al dibuix de Wyngaerde i al gravat de Fischer von Erlach. Per sota 
el paviment marca amb traços discontinus una hipòtesi del nivell de pavimentació original 
de l’església, amb les bases de les columnes soterrades però sense el dau de basament que 
les excavacions posteriors van exhumar. 
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imatge 174/ Imatges que acompanyen la planimetria i la descripció de l’església de Domènech Mansana (1913). 

Ja hem dit que el text que acompanya la planimetria de Domènech Mansana és breu, i de 
fet no aporta dades rellevants. Tan sols enumera els diferents elements arquitectònics, ex-
plica que l’enderroc de les estructures adjacents als murs del cos principals han deixat 
«aquesta [l’església] desembaraçada d’afegits; i, encara que malparada, presenta la disposició 
i les proporcions primitives», menciona l’austeritat de l’ornamentació i acaba desitjant que 
«fetes les reparacions necessàries, aquest monument serà l’atractiu principal del parc que en 
aquell indret se proposa construir Tarragona». 

L’aixecament de Domènech Mansana apareix també al 3r volum de L’Arquitectura Romànica 
a Catalunya (1918, p. 412-413), obra dirigida per Josep Puig i Cadafalch, on trobem una 
descripció de l’església del Miracle i quatre fotografies de l’Arxiu Mas87. Apart de les inter-
pretacions historiogràfiques que aporta, L’Arquitectura Romànica a Catalunya constitueix un 
autèntic catàleg de referència del romànic català: estableix una distinció de les diferents 
èpoques (una per cada un dels tres volums), agrupa dins de cada època les obres en funció 
de la seva tipologia general (llibres dins de cada volum) i fa una darrera classificació (apar-
tats de cada llibre) en funció de particularitats constructives i compositives. L’església del 
Miracle la trobem al tercer volum, dedicat al romànic dels segles XII i XIII, que els autors 
distingeixen de «l’arquitectura rústega» immediatament anterior per tractar-se d’un «art més 
perfecte ennoblit pel picapedrer ab l’esquadrat y treballat dels carreus, ornat per l’esculptor 
ab una flora y una fauna fantàstiques, poblat de tot un món icongràfich». Dins aquest perí-
ode classifiquen quatre tipologies principals: 

  

                                                      
87 L’aixecament i les fotografies estan a les pàgines 407, 408 i 409, mentre que la descripció la trobem a les 
pàgines 412 i 413. 
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- «Estudi monogràfic documental dels edificis supervivencies», al llibre II, dedicat a es-
tructures que mostren una certa continuïtat compositiva amb el romànic que arriba 
fins al segle XI, tot i incorporar elements tipològics, constructius o decoratius propis 
del nou període. Trobem «basíliques amb cobertes de fusteria» localitzades a les valls 
de Bohí i d’Aran (p.e. Sant Climent de Tahull), «basíliques cobertes ab voltes sense 
archs torals» a Sant Vicenç de Besalú i paratges del seu voltant (p.e. l’església del Sant 
Cristo de Palera), «esglesies ab plan de basílica cobertes ab voltes y archs torals» al 
Rosselló i l’Aran (p.e. l’església de Salardú), «esglesies de plan en forma de creu llatina 
sense cimbori» com a Sant Genís de les Fonts, «esglesies ab plan de creu llatina y ab 
cimbori» com Sant Pau del Camp, «esglesies ab santuari format de tres absis en creu» 
com Sant Nicolau de Girona, i «esglesies d’una nau» com Sant Pere de Lligorda. 

- «Els tipus nacionals en els segles XII y XIII», al llibre III. Trobem «basíliques sostin-
gudes per pilans ab columnes adossades ab archs torals sols en la nau major» com 
l’església de Vilabertran, «basíliques ab archs torals en totes les naus sostinguts per pi-
lans ab columnes adossades» com Santa Maria de Besalú, «basíliques d’influença pro-
vençal» com l’església d’Agramunt, «les grans catedrals romàniques» de Lleida i Tar-
ragona, «esglesies en plan de creu» com l’església de Covet, i «esglesies d’una nau» 
com la de Guils de Cerdanya. 

- «Els cassos esporàdichs», al llibre IV, on trobem un apartat dedicat exclusivament a 
Santa Maria d’Urgell, «esglesies ab girola sense capelles radials» com Sant Pere de 
Roda, «esglesies ab girola y capelles radials construïdes en el gruix del mur» com Sant 
Pere de Besalú, «esglesies ab capelles radials visibles del exterior» com Sant Joan de 
les Abadesses, i «esglesies de dues naus y d’una nau ab dos absis» com a Espirà 
d’Agly. 

- «L’arquitectura del Cister y ses derivades en els segles XII i XIII», al llibre V, amb 
«esglesies de plan de creu ab capelles rectangulars» com Santes Creus, «esglesies ab 
plan de creu ab un sol absis» com la de Pla de Cabra, «esglesies ab absis oberts en el 
massiç del mur» com l’església de Sant Martí Sarroca, «esglesies cistercenques ab 
girola y capelles radials» com l’església del monestir de Poblet, i «esglesies ab naus 
laterals ab volta de canó transversal» com Sant Andreu de Sureda. 

L’església del Miracle la trobem al darrer llibre, el cinquè, dins l’apartat «esglesies de plan de 
creu ab capelles rectangulars». Es menciona la butlla d’Anastasi IV (1154) com la primera 
referència escrita a «Nostra Senyora del Miracle». És molt interessant aquest frase: «segu-
rament el temple actual, que substituí el primitiu, és obra de l’Ordre militar [el templers]». 
L’atribució de la construcció als templers es errònia (ja ho hem comentat al final de 
l’apartat 6.3.5), tot i ser mencionada reiteradament per diferents autors (aquí l’afirmació es 
recolza citant Emili Morera i Ángel del Arco), però sí és cerc que l’església es va construir 
sobre un edifici anterior, la basílica visigòtica, un fet no confirmat arqueològicament fins a 
les excavacions dirigides per Samuel Ventura. La resta de la descripció no aporta detalls 
rellevants, tan sols es fa un repàs de la configuració general de les estructures i ressenya 
l’escassa ornamentació de l’edifici. 
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Domènech Mansana va ser alumne de Lluís Domènech i Montaner. A la nota núm. 10 de 
l’escrit La Tàrraco de Lluís Domènech i Montaner (Tarrats, 2010) apareix entre els alumnes que 
el 1909 van participar en una excursió de l’Escola d’Arquitectura per estudiar la vil·la ro-
mana de Centcelles (a Constantí, prop de Tarragona). La documentació gràfica generada en 
aquesta sortida va servir posteriorment per il·lustrar un treball sobre la vil·la publicat el 
1931 pel fill de Domènech i Montaner, Fèlix Domènech i Roure. Potser és oportú aclarir 
que Domènech Mansana no tenia un vincle familiar directe amb Domènech i Montaner, 
sinó que era fill del també arquitecte Josep Domènech i Estapà, autor d’edificis tan cone-
guts com l’Observatori Fabra i la Presó Model. 

No podem deixar de fer referència al magnífic croquis de la Tarragona romana que va ela-
borar Lluís Domènech i Montaner (veure imatge 175), portada del llibre Domènech i Monta-
ner, el seu llegat Tarragoní, de Lourdes Figueras et al. (2010), i tractat al capítol del mateix on 
Francesc Tarrats (2010) comenta el manuscrit inèdit de 121 quartilles i un foli titulat TAR-
RACO88. És un dels diferents esbossos preparatòries de les làmines que haurien acompa-
nyat al text. Segons Tarrats la datació del treball és incerta, en qualsevol cas posterior al 
1909, data de publicació de la referència bibliogràfica més recent citada en el text89. El ma-
nuscrit té tres parts diferenciades; la primera parla dels orígens de la ciutat, la segona de les 
seves muralles, i la tercera, potser incompleta, està dedicada a la part baixa de la ciutat. És 
una obra (o un esborrany) de síntesi, aporta poques dades noves, no pretén fer una revisió 
dels esquemes històrics establerts pels autors en què es basa. 

Potser l’aportació més destacada del manuscrit de Domènech i Montaner sigui el propi 
croquis. Una vista des d’un punt elevat sobre el mar en direcció nord-est, tal vegada la pri-
mera vista aèria de Tarragona, si bé des d’una posició imaginada per l’autor. Ens mostra 
essencialment la idea que es tenia a principis del segle XX de la configuració urbana de la 
ciutat en època romana, excepte al sud-est on, en comptes de la muralla que tancaria la ciu-
tat en aquesta banda, distingim les pedreres tallades durant el segle XIX per abastir les 
obres d’ampliació del port. Aquesta extracció de material va introduir un tall abrupte en un 
tram de costa que presentava una orografia amb una caiguda pronunciada però continua 
envers el mar. Pel que fa a la muralla, la seva existència estava perfectament documentada a 
la bibliografia que havia consultat Domènech i Montaner per redactar el seu escrit. La seva 
absència al croquis és estranya; encara avui hi ha dubtes sobre el seu traçat exacte, però, 
com descriurem a continuació, formalitza altres estructures que coneixia superficialment o, 
fins i tot, simplement s’imaginava o intuïa. 

  

                                                      
88 Conservat a la Biblioteca de Catalunya. 
89 La Tarragona Prehistórica y Protohistórica de A.M. Gibert. 
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En primer terme de la composició veiem el port, descrivint una platja entre la trobada de la 
muralla de la banda nord-oest amb el mar i un eix viari axial que es desenvolupa per tot el 
casc urbà. No hi ha cap espigó de protegeixi els vaixells ancorats davant aquesta platja. 
Darrera el port trobem un frontal d’edificis públics, formant una estructura aproximada-
ment simètrica a banda i banda del que podem considerar com la posició del fòrum de la 
colònia. A l’extrem dret d’aquesta façana marítima trobem el Teatre, amb la cavea a la banda 
del port, de manera que els espectadors mirarien cap a la part alta de la ciutat, una disposi-
ció inversa a la real. Just darrera aquest conjunt d’edificis distingim un vial que travessa una 
porta de la muralla en direcció al Francolí. Més amunt, fins arribar a la façana sud-oest del 
circ, es desenvolupa una gran esplanada amb tres carrers que comuniquen la part alta i bai-
xa de la ciutat, un d’ells l’eix viari axial abans mencionat, el segon obert al fòrum de la colò-
nia i el tercer a la banda de les canteres, amb un carrer que els talla en perpendicular al terç 
superior. En dues de les illes formalitzades per aquest entramat urbà, a la banda de la mura-
lla, distingim dos temples. No s’insinuen altres carrers ni les estructures d’illes d’habitatge 
que ocupaven aquesta zona. Al Circ, com al Teatre, trobem una disposició inversa a la real, 
amb la capçalera a la esquerra de la imatge i les carceres a la banda dreta. L’eix viari principal 
arriba a una gran porta flanquejada per dues torres oberta a la façana sud del Circ, travessa 
el recinte d’espectacles per enllaçar amb una segona porta monumental situada en el que 
avui anomenem pulpitum del Circ, a la zona de l’actual Baixada de la Misericòrdia, i desem-
boca a l’eix de la gran Plaça de Representació del fòrum provincial. També un dels carrers 
paral·lels travessa el Circ, però a través portes menys aparatoses i desembocant en la banda 
nord-oest del pòrtic perimetral del fòrum. El tercer carrer arriba a una obertura a la façana 
del Circ però no té continuïtat envers les terrasses superiors. Es distingeix la espina central 
del Circ i s’insinua una galeria porticada al nivell superior de la secció de les graderies. La 
separació entre el Circ i la Plaça de Representació està solucionada amb una estructura molt 
potent, una mena de muralla coronada per merlets, uns elements de remat que de fet quasi 
no dibuixa als coronaments del perímetre defensiu de la ciutat. Al centre de la Plaça de 
Representació hi trobem un arc de triomf, davant d’una gran escalinata que condueix a una 
esplanada superior amb un gran temple a l’eix principal i un temple més petit a la banda 
sud-est, amb algunes línies que insinuen un recinte que tancaria aquest dos edificis, però 
sense dibuixar clarament un porticat. Amb traços insegurs s’insinuen diverses edificacions 
ocupant els espais intersticials que queden entre totes aquestes edificacions que coronen la 
ciutat i el perímetre emmurallat, en el qual trobem torres de grans dimensions a la part alta 
de la ciutat i unes torres més discretes en el braç que baixa cap a mar. Una gran escalinata 
baixa des de la posició aproximada de l’actual Torre del Pretori fins a l’Amfiteatre, ubicat a 
peu de platja, extra-murs, amb una façana exterior composada per dos pisos d’arcades (veu-
re detall a la imatge 176); una galeria porticada corona la secció les graderies que envolten 
l’arena. 
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imatge 175/ Vista general elevada de la Tarragona romana segons Domènech i Montaner, extreta de (Tarrats, 2010, p. 21). 
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imatge 176/ Detall de la vista gener de Tarragona de Domènech i Muntaner. L'Amfiteatre davant la platja connectat per unes escales 
amb la part alta de la ciutat, on distingim el Circ, la Plaça de Representació i el Recinte de Culte. 

En el croquis de Domènech i Montaner podem trobar nombroses discrepàncies respecte a 
la interpretació vigent per les estructures que representa, i de fet també respecte al que ja es 
coneixia en la seva època. Pel segon cas l’exemple més evident és el Teatre90, que dibuixa en 
una posició correcta però amb la cavea i l’escena en posicions invertides; també hem menci-
onat la inversió de les posicions de les carceres i la capçalera del Circ, així com l’absència de 
la muralla a la zona de les canteres de la banda sud-est. Respecte als coneixements contem-
poranis, i sense entrar en molts detalls, podem assenyalar que la Plaça de Representació 
arribava fins als límits del perímetre emmurallat (i no hi ha cap evidència d’un Arc de Tri-
omf al seu centre), a la terrassa superior hi havia un porticat perimetral, les torres que di-
buixa flanquejant la porta que comunica el Circ amb la terrassa superior semblen corres-
pondre a la muralla del segle XII i el port romà tenia un espigó91. 

  

                                                      
90 El teatre romà de Tarragona havia estat descobert el 1884 durant uns treballs d’excavació.  
91 A la imatge 49 es superposa l’estructura urbana actual de Tarragona amb les principals estructures d’època 
romana, segons el coneixement científic vigent i en base a la planimetria de Macias et al. (2007). 
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D’altra banda, cal reconèixer algunes intuïcions encertades, com és entendre que el Circ, 
apart d’acollir espectacles, servia per resoldre l’accés a la Plaça de Representació; o la pre-
sència d’un temple presidint la part més elevada de l’acròpoli, un fet corroborat arqueològi-
cament fa ben poc... de fet Domènech i Montaner ens dibuixa un temple octàstil. 

Més enllà dels encerts i errades interpretatives, la vista reconstructiva del conjunt la Tarraco 
romana dibuixada per Domènech i Montaner formalitza les idees exposades en primer lloc 
per Pons d’Icart, que havien estat corroborades, ampliades i precisades pel treball dels in-
vestigadors posteriors. La vista de 1563 d’Anton Van den Wyngaerde des del campanar de 
San Fructuós es pot entendre com una resposta a la idees de Lluís Pons D’Icart (1572), a 
les ‘grandezas’ que reivindicava aquest últim. Josep Anton Remolà (2008), en els seu escrit 
La imatge de Tàrraco recuperada, sosté que els dos personatges es va conèixer92 i el tarragoní 
influencià al flamenc, fent que es fixés en els vestigis de l’antiguitat clàssica, un tema pel 
qual no havia mostrar un interès especial fins llavors. Wyngaerde tria d’un punt de vista i un 
enquadrament que permetien visualitzar, forçant molt la perspectiva, l’abast de la ciutat en 
època romana; marca també algunes traces que demostraven aquest antic esplendor, com 
les muralles que enllaçaven la ciutat del segle XVI (restringida a la part alta) amb el port, 
delimitant un enorme terreny llavors ocupat per plantacions agrícoles. Però, en qualsevol 
cas, la del flamenc no és una vista reconstructiva, és tan sols descriptiva. 

 
imatge 177/ 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). 

  

                                                      
92 El propi Pons d’Icart esmenta que va veure l’obra de Wyngaerde. 
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12.3. ANNEX – ANASTILOSI VIRTUAL DE LA PORTALADA ROMÀNICA DE L’ESGLÉSIA 

DEL MIRACLE 

En apartats anteriors hem fet una descripció general de l’estructura de l’església romànica 
bastida al segle XII a l’arena de l’Amfiteatre (veure 6.2.3 L’església romànica), així com del 
seguit de circumstàncies que han desembocat en els seu estat ruïnós actual (veure 6.3.5 Les 
primeres fotografies i apartats posteriors). Ens centrarem ara en la portalada original, oberta en 
un cos que sobresurt lleugerament de la façana nord de la nau principal, de la qual tan sols 
es conserven in situ les primeres filades de la seva estructura. Al mateix recinte del conjunt 
monumental de l’Amfiteatre, en una de les voltes de suport de la graderia meridional, estan 
emmagatzemades part de les peces de la portalada que es van recuperar de l’enderroc. 

La configuració original de la portalada va quedar documentada en diferents fotografies, 
especialment en un primer pla captat per en Vallvé (veure imatge 86), datable al voltant de 
1911 ja que el cos principal de l’església estava ja lliure de les estructures adossades pròpies 
del convent dels trinitaris i del penal. Es poden apreciar els apuntalaments de la intervenció 
d’estabilització ordenada per l’arquitecte municipal Pujol (1911). A la imatge 178 reprodu-
ïm un dibuix elaborat a partir d’aquesta fotografia però obviant els apuntalaments. Una 
fotografia de l’arxiu Mas de la mateixa època (imatge 179) abasta un tram de façana més 
ampli: veiem el cos que emmarca la portalada amb apuntaments de considerables dimensi-
ons en el seus angles, dues espitlleres al pla principal de la façana, restes dels revestiments 
dels paraments als nivells superiors i les traces dels caps de bigueta dels forjats que s’havien 
adossat a la volumetria de l’església. 

 
imatge 178/ Dibuix de la portalada de l’església romànica del Miracle, basat en una fotografia del Fons Vallvé de l’Arxiu Històric 
Municipal de Tarragona datada cap al 1911. 
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Pot ser interessant reproduir aquí la descripció que feia de la portalada Sanç Capdevila a la 
seva monografia El Temple de Santa María del Miracle (Capdevila, 1924, p. 6), editada inicial-
ment per entregues al diari catòlic La Cruz amb l’objectiu de promoure la conservació del 
que encara quedava de l’edifici, llavors ja molt enrunat. No obstant, de les paraules de Sanç 
Capdevila es dedueix que havia pogut contemplar la portalada encara en peu: 

«La portada.–Era oberta en el mur esquerre de la nau i llindada dintre d’un marc de quatre 
arcs concéntrics amb guarda-pols forá. Aquests arcs eren rodons i plans alternativament, i 
sostinguts quiscú per una columna o pilastra de la corresponent figura. Totes les peces que la 
integraven foren tallades en marble blanc; aprofitaments, tal volta, de vetustes construccions 
romanes, novament escarpellades aproposit de l’obra i a l’estil de l’época.» 

Emili Morera, un any abans del primer col·lapse de l’estructura93, fa una descripció de la 
portalada més breu però plenament coincident amb la de Capdevila i el que veiem a les 
imatges de l’època: 

«En el exterior del templo y el muro occidental94 se abre una hermosa puerta de medio punto 
con sus cuatro jambas y arcos de puro mármol blanco y notables ventanales a sus lados con 
adornos ajedrezados en sus montantes.» (Morera, 1914) 

Tenim també una descripció lleugerament anterior deguda a Ángel del Arco: 

«La puerta es de cuatro arcos de medio punto, escalonados, dos con jambas rectangulares 
sencillas y otros dos con columnas y capiteles sin ornamentación, pero todo de riquísimo 
mármol blanco.» (Arco, 1912) 

A L’Arquitectura Romànica a Catalunya de Puig i Cadafalch s’esmenta la portalada al parlar de 
l’església del Miracle: 

«La porta d’entrada és en el mur de l’esquerra de la nau principal; presenta una serie d’archs 
en degradació, apoyats en dues columnes, de forma anàloga a les de Sant Benet de Bages y 
Sany Martí Sarroca.» (Puig i Cadafalch et al., 1918) 

L’única planimetria de la portalada elaborada abans del col·lapse de l’església la devem a 
Domènech Mansana (1913). A la imatge 173 hem reproduït la planta i la secció de 
l’església del Miracle que va publicar al Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya. La secció 
talla el transsepte, de manera que no ens aporta dades sobre la portalada. A la planta podem 
distingir les quatre columnes exemptes davant dels retranquejos dels brancals. No marca un 
mainell a la obertura, i podem apreciar un cert eixamplament dels brancals envers el para-
ment interior de la nau. 

Al diari Tarragona del 25 de juliol de 1922 es recull una resolució del dia anterior en què la 
Comissió de Foment de l’Ajuntament concedeix «a la Casa Provincial de Beneficencia la 
puerta de mármol del derruído templo del Milagro». A les «Efemèrides Tarragonines» del 
Butlletí Arqueològic (1922, p. 200) es fa referència a la mateixa resolució, afegint que les peces 
de marbre de la portalada «fóren extretes de entre les runes, a primers de l’últim Juny». 
Sembla ser, doncs, que la façana on s’obria la portalada ja estava en runes abans de la vola-
dura del dissabte 3 de febrer de 1923. 

                                                      
93 Esdevingut el maig de 1915, segons el Diario de Tarragona (Crónica local y regional, 1915). Veure reproduc-
ció del text al final de l’apartat 6.3.5. 
94 Recordem que al present treball ens referim a aquesta façana com a façana nord o septentrional. La per-
pendicular al pla de façana es desvia del nord uns 30º cap a l’oest. 
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No sabem els motius que van impedir la materialització del trasllat de la portalada a la Casa 
de la Beneficència. Pensem també que és possible que la extracció de les peces fos parcial; 
el nivell d’ús de la zona estava per sobre de la base de la portalada i existeixen imatges molt 
posterior, de les excavacions de Samuel Ventura entre 1948 i 1957 i dels treballs a càrrec 
d’Alejandro Ferrant entre 1962 i 1973, on no semblava que aquest gruix s’hagués excavat 
(veure imatge 220). 

De fet no tenim notícies de la portalada fins als anys 80, quan l’arquitecte Ramon Aloguín 
redacta un projecte per refer la façana de l’església romànica. El Taller Escola 
d’Arqueologia cataloga les peces de la portalada, descriu la seva configuració original i plan-
teja una planta reconstructiva (TED'A, 1990, p. 274). En Josep M. Puche (2009) fa una 
catalogació fotogràfica de totes les peces emmagatzemades, així com una nova proposta 
reconstructiva, en aquest cas en planta i alçat. 

Als següents apartats es desenvoluparà el que anomenem una anastilosi virtual de la portala-
da, en base a un aixecament en 3D de les restes in situ i les peces conservades mitjançant 
fotogrametria i escaneig làser, però atenent també a les dades que aporta l’anàlisi la docu-
mentació disponible, tan gràfica com escrita, i a l’estudi de paral·lels arquitectònics. 

 
imatge 179/ Vista de la portalada en el conjunt de la façana lateral de l’església, Arxiu Mas, clixé 3947-C. 
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12.3.1. ANTECEDENTS 

Una anastilosi95 96 97 és la reconstrucció d’una estructura arquitectònica en runes a partir de 
l’estudi de l’encaix de les diferents parts que la composaven i que no es troben en la seva 
posició o estat original. S’acostuma a usar aquest terme per referir-se a treballs de recons-
trucció en edificis amb valor històric on part dels elements constructius que els formaven, 
generalment blocs de pedra, han quedat als peus de la construcció després del col·lapse de 
l’estructura. Aquestes reconstruccions poden incloure l’ús d’elements nous per reproduir 
peces o parts de peces que s’han perdut, o bé per substituir peces existents però massa de-
teriorades, delicades o valuoses per ser recol·locades en la seva ubicació original. 

- ANASTILOSI IN SITU 

A l’Acròpolis d’Atenes trobem exemples paradigmàtics d’anastilosi. Diem exemples, en 
plural, doncs des de finals del segle XIX fins als nostres dies ha acollit múltiples intervenci-
ons on aquesta tècnica s’ha aplicat en estructures diverses i seguint criteris d’intervenció 
divergents. El monument més emblemàtic del conjunt de l’Acròpolis és el Partenó; bastit 
entre el 447 i el 432 a.C., les seves transformacions més importants fins al segle XIX van 
estar motivades per un incendi el 267 d.C., la seva transformació en una església al segle V i 
en mesquita a partir de l’ocupació otomana de 1460, la explosió el 1687 del polvorí que els 
turcs hi havien instal·lat durant un atac de tropes de venecianes i diverses espoliacions, com 
la de l’estatuària que encara avui s’exposa al British Museum, perpetrada entre 1800 i 1816. 
Durant el selge XIX es van anar retirant de l’Acrópolis tots els materials posteriors a 
l’època clàssica i a partir de 1898 Nikolaos Balanos va començar a dirigir treballs 
d’anastilosi en diverses estructures del conjunt, inclòs el Partenó, en una primera fase 
d’aplicació d’aquesta tècnica caracteritzada per la voluntat d’integració/confusió entre els 
materials originals i els afegits per completar les arquitectures que es volien restituir, així 
com múltiples confusions en la interpretació de la posició original de molts elements. 
L’exemple més significatiu d’aquesta fase el trobem a la reconstrucció de la columnata nord 
del Partenó, dirigida per Balanos entre 1923 i 1933, on es van fabricar nous fragments de 
tambor amb pedres poroses, formigó i, fins i tot, amb maons als nuclis interns. Aquesta i 
altres intervencions de l’època no van anar acompanyades d’un discurs teòric on es fixessin 
els límits de l’anastilosi i la seva legitimitat; les reflexions es van quedar en la ‘pàtina’ externa 
del nous materials, tot per aconseguir una «repristinació» de la suposada imatge clàssica del 
monument (García Cuetos, 2008). A partir de principis del 1979 es comença una segona 
tongada de treballs d’anastilosi a l’Acrópolis, en alguns casos per reparar o esmenar errors 
d’interpretació dels treballs de Balanos. Aquest va ser el cas de la columnata nord del Par-
tenó, un projecte encara en curs, on es van desmuntar les columnes per retirar els tambors 
de la primera anastilosi i substituir-los per peces de marbre de Paros. Però a diferència 
d’altre intervencions contemporànies al mateix conjunt monumental, on en general s’ha 
optat per una clara diferenciació entre els materials originals i els aportats jugant amb textu-
res llises i rugoses, aquí s’ha mantingut l’idea de la ‘pàtina’, tractant superficialment els mar-

                                                      
95 A la Wikipedia en anglès es defineix anastylosis com una «reconstruction technique whereby a ruined building or monu-
ment is restored using the original architectural elements to the greatest degree possible». 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Anastylosis, data de consulta 05/09/2012).  
96 A la Wikipedia en francès (l’article de l’espanyola és una traducció de la francesa) es defineix Anastylose com 
una «technique de reconstruction d'un monument en ruines grâce à l'étude méthodique de l'ajustement des différents éléments qui 
composent son architecture». 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Anastylose, data de consulta 05/09/2012). 
97 A Dictionary.com es defineix anastylosis com «the restoration of a ruined monument or building by reassembling fallen 
parts and, when necessary, incorporating new materials». 
(http://dictionary.reference.com/browse/anastylosis, data de consulta 05/09/2012). 
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bres per uniformitzar l’aspecte del monument, possiblement per no alterar una imatge ins-
tal·lada en l’ideari col·lectiu d’un edifici que és un símbol de la identitat col·lectiva d’un 
país. A la resta del conjunt trobem altres anastilosi de menys abast però conceptualment 
interessants, com la substitució de cariàtides per còpies, permetent així el trasllat de les ori-
ginals al Museu de l’Acrópolis, o la integració d’elements arquitectònic en poder del British 
Museum. 

- ANASTILOSI MUSEOGRÀFICA 

Al Museo dei Fori Imperiali de Roma trobem una aproximació diferent a l’anastilosi 
d’estructures arquitectòniques. Format per diversos espais expositius que aprofiten les es-
tructures dels mercats de Trajà98, acull diverses reconstruccions parcials de l’articulació dels 
diferents elements de marbre dels fori imperials: pòrtics, exedres, entaulaments i murs de 
fons del porticat (Ungaro, 2010). És a dir, aquí no es recol·loquen in situ les peces d’un edi-
fici, es tracta d’un muntatge expositiu situat en un espai veí a la localització original de les 
restes, on aquestes es disposen de manera que permeten als visitants visualitzar a escala real 
la interpretació d’una estructura arquitectònica que es desprèn del coneixement científic. 
Les diferents agrupacions de peces originals es complementen de vegades amb parts noves 
que formalitzen els buits; en altres casos aquest buits no s’omplen i els fragments de marbre 
‘leviten’ gràcies a estructures auxiliars visibles. En qualsevol de les dues solucions els meca-
nismes de subjecció permeten un fàcil desmuntatge per facilitar futures remodelacions en el 
cas de que apareguin nous fragments que puguin complementar un conjunt o, si es dóna el 
cas, remodelar-lo per ajustar la disposició de les peces si les investigacions demostren que la 
seva configuració no és correcta. Aquestes reconstruccions es basen essencialment en 
l’encaix de les peces i en l’estudi d’estructures similars ben conservades, els anomenats pa-
ral·lels, els quals també han servit per realitzar còpies que han permès introduir elements 
decoratius no recuperats o dels que tan sols se’n conserven fragments molt parcials. 

- ANASTILOSI VIRTUAL 

Els programes de dibuix assistit per ordinador (CAD) han permès des de fa ja molts anys 
modelar en 3D reconstruccions virtuals d’edificis amb valor patrimonial. En el cas de 
l’amfiteatre de Tarragona tenim l’exemple de la col·lecció de làmines didàctiques dirigida 
per J. M. Macias i J. A. Muñiz (2003) on es recrea la ciutat en època romana, superposant 
sobre fotografies reals imatges virtuals del forum provincial, el Circ, trams desapareguts de 
les muralles i el propi Amfiteatre. Tècniques infogràfiques similars s’han usat abastament 
per recrear un suposat estat original de multitud d’arquitectures històriques, ja sigui amb 
finalitats divulgatives, per il·lustrar hipòtesis plantejades en estudis científics o per recrear 
ambients en produccions audiovisuals d’entreteniment. En moltes ocasions aquests i altres 
objectius es poden integrar en un sol projecte, com succeeix a la magnífica reconstrucció 
virtual del Coliseu de Roma que trobem a la pel·lícula Gladiator de Ridley Scott, on 
l’amfiteatre per excel·lència es formalitza amb una barreja de imatges reals i virtuals, apor-
tant tal vegada la recreació cinematogràfica més impactant i viva dels combats de gladia-
dors, però mantenint un interessant rigor en la reconstrucció arquitectònica, força coherent 
amb la interpretació actualment vigent entre els experts en arquitectura romana99. No obs-

                                                      
98 La construcció els Mercats de Trajà forma part de l’àmplia operació de transformació topogràfica lligada a 
l’esplanació necessària per bastir el forum de Trajà, completat el 112 d.C. L’alçada de la Columna de Trajà 
testimonia el nivell original del terreny abans d’aquesta ambiciosa actuació. 
99 Els estudis sobre el Coliseu de Roma són molt abundants. A Taylor (2003) trobem una acurada descripció 
de l’edifici a partir de l’estudi del seu procés constructiu. Veure també Golvin (1988), Wilson Jones (1993), 
Docci i Migliari (2001) i Bomgardner (2001). 
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tant, en aquest casos no podem dir que estiguem davant d’una autèntica anastilosi virtual. Es 
reconstrueix una arquitectura, sí, i de vegades en base a un bon coneixement de les restes 
existents i amb equips pluridisciplinars que aporten el coneixement arquitectònic i arqueo-
lògic disponible, però el model que es genera és una síntesi mitjançant superfícies geome-
tritzades sobre les que es projecten textures. El renderitzat d’aquest model permet una ‘re-
pristinació’ virtual de l’edifici, o almenys de la interpretació que s’ha fet del mateix, cada 
cop més realista conforme augmenta la potència del software i el hardware disponibles. 

Entenem que la definició del concepte anastilosi virtual ha de ser anàloga a la que hem donat 
per l’anastilosi tangible: «la reconstrucció d’una estructura arquitectònica en runes a partir de 
l’estudi de l’encaix de les diferents parts que la composaven i que no es troben en la seva 
posició o estat original», però treballant en un entorn virtual on es reprodueixen aquestes 
parts de l’estructura amb una exactitud suficient, es situen en la seva posició original respecte a 
un aixecament de les restes originals de l’estructura in situ, i es complementen amb el mode-
lat de parts no conservades. 

Trobem diferents treballs on es coincideix parcialment amb la nostra aproximació a 
l’anastilosi virtual. A Patay-Horváth (2010) s’estudia les disposicions possibles de les 5 figu-
res centrals del frontó del temple de Zeus a Olimpia, una conjunt del segle V a.C. del qual 
se’n conserven fragments al museu arqueològic d’Olimpia i al Louvre de Paris, format per 
escultures que sobrepassen la mida natural i estan tallades en marbre de Paros. Al segle 
XIX s’havien fet estudis amb motlles de guix que semblaven descartar una de les quatre 
disposicions possibles; els seus resultats es van oblidar i la disposició llavors descartada 
s’havia arribat a considerar com la més probable en estudis més recents. L’autor reprodueix 
l’experiment del segle XIX, però enlloc d’usar models de guix, cars i difícils de manejar, 
aplica tècniques d’escaneig làser 3D per generar models virtuals. Els models d’alta resolució 
de les diferents figures es van simplificar per poder manipular-los fàcilment (uns 150.000 
polígons cadascun). En aquest cas no era tan important el detall fi com el volum general, és 
a dir, es va definir una exactitud suficient pels objectius plantejats. Es van modelar les parts 
perdudes per dos tècnics (un escultor i un arquitecte) treballant en paral·lel i amb diferents 
softwares, sempre amb l’assessorament i la supervisió de l’autor (arqueòleg, especialitzat en 
l’època clàssica); els resultats obtinguts per ambdós, tot i no ser idèntics, van resultar força 
coincidents. Es va reconstruir virtualment el perímetre del frontó d’acord amb els estudis 
arquitectònics més recents. Per determinar la disposició de les figures no solament es van 
considerar la seva posició relativa, com en estudis precedents, també es van assajar dife-
rents rotacions de les mateixes. Els resultats obtinguts van refutar hipòtesis anteriors que 
consideraven algunes de les disposicions com impossibles i van determinar com a més fac-
tible la que permetia un major marge de maniobra entre les diferents figures i el perímetre 
del frontó. 

Un exemple d’anastilosi virtual més complex el trobem al treball 3D virtual anstylosis and 
reconstruction of several buildings in the site of Saint-Simeon, Syria, de Kurdy et al. (2009). Els autors 
usen diferents tècniques òptiques d’aixecament, que juntament amb modelats mitjançant 
CAD els serveixen per articular reconstruccions virtuals de diferents edificis en un conjunt 
de grans dimensions. Ens interessa especialment el procés de treball que segueixen a 
l’anomenada església cruciforme, un edifici format per quatre basíliques disposades en creu 
al voltant d’un tambor octogonal central, amb part dels murs i alguna volta en peu, però 
sense els sostres dels espais principals: 
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(a) Presa de dades. Escaneig de llarg abast (2-200 m), obtenint 250 milions de punts, 
dividits en diversos elements segons la lògica constructiva amb la intenció, diuen, 
de ser coherents amb les tècniques de reconstrucció. 

(b) Basant-se en aquesta divisió del núvol de punts, generen un model geomètric sim-
plificat de l’edifici. 

(c) Fan el que anomenen una descripció semàntica de la morfologia de l’edifici, en base a 
relacions jeràrquiques dels diferents elements.  

(d) Estudi dels blocs caiguts i de la seva posició original, en aquest cas mitjançant foto-
grametria. 

(e) Reconstrucció hipotètica del tambor central on es troben les quatre basíliques. 

Aquí tenim dues metodologies d’aixecament i modelat segons l’escala de treball. Pel con-
junt de l’edifici, la gran escala, estableixen una simplificació geomètrica extraient els perfils 
més rellevants del núvol de punts de l’escaneig. No obstant, modelen també les imperfecci-
ons, fissures i desplaçaments de les estructures, no estem davant d’un model 3D idealitzat 
com els que hem comentat al principi d’aquest apartat. D’altra banda el sistema usat implica 
un model sense textures, tan sols geomètric. Per les peces petites usen la fotogrametria per 
generar models texturats amb multitud de polígons que resolen l’envolvent irregular dels 
fragments despresos de l’estructura, en general peces molt deteriorats que no permeten 
representar-les amb superfícies simples. Cada metodologia s’ajusta a l’escala de treball i a les 
necessitats interpretatives: les simplificacions de la primera no comprometen la lectura de 
l’articulació arquitectònica de l’edifici, mentre el major detall i les textures en les peces des-
preses facilita la interpretació de la seva posició original en el conjunt. 

En relació a l’anastilosi virtual usarem el concepte de model complet. La gran quantitat de da-
des obtingudes mitjançant els sistemes òptics de captura massiva de dades fa necessari inte-
grar-les en un model que incorpori tan la geometria dels objectes com les seves textures. 
Aquest concepte l’introdueix Francesca Mattongo (2002) en els seu estudi de la font del 
pati de l’església de Santa Cecília al barri del Trastevere de Roma. La font consta d’una bas-
sa amb formes geomètriques regulars, fàcilment modelitzables amb geometries simples, i 
una peça singular al centre, una gerra. Tot i fer un escaneig làser de tot el conjunt, per ob-
tenir el que descriu com un «modello 3D digitalle accuratto» usa directament el resultat de 
l’escaneig tan sols a la gerra, doncs entén que les parts amb formes geomètriques senzilles 
és més adequat modelitzar-les amb un programa de CAD, usant, això sí, el núvol de punts 
obtingut per establir les mesures dels objectes. En els dos casos fa un mapejat dels objectes 
mitjançant fotografies d’alta resolució referenciades a punts de control. 
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12.3.2. OBJECTIUS 

Obtenir un model complet de la portalada romànica de l’església del Miracle mitjançant una 
anastilosi virtual generada a partir d’aixecaments de les restes existents, realitzats amb siste-
mes òptics de captura massiva de dades. Entenem que el model complet ha d’elaborar-se de 
manera que: 

- S’integrin en un únic arxiu geometries virtuals (superfícies i sòlids) generades amb 
softwars diversos: les superfícies obtingudes directament a partir de l’escaneig làser o la 
fotogrametria, aquestes mateixes superfícies retocades i/o optimitzades i superfícies i 
sòlids generats amb un modelat directe mitjançant CAD. 

- Que aquestes geometries virtuals tinguin associades, quan sigui pertinent, les textures 
de les superfícies, ja siguin les obtingudes amb la fotogrametria o el resultat d’un ma-
pejat manual. 

- Es minimitzi el volum de dades resultant. En el cas dels aixecaments amb sistemes 
òptics de captura massiva els modelats tindran diferent resolució en funció de les ca-
racterístiques dels objectes d’estudi i els objectius de l’aixecament. 

- Sigui possible la generació automàtica de vistes i plànols a escala (plantes, alçats i sec-
cions). 

- Sigui fàcilment manipulable i editable, de manera que si s’amplia la investigació es 
puguin incorporar correccions i afegits. 
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12.3.3. METODOLOGIA 

S’ha estructurat el treball en les següents fases: 

- L’estudi de paral·lels. S’han revisat diverses portalades romàniques de característiques 
i cronologia similars a la de l’església del Miracle. 

- L’aixecament de les restes in situ de la base portalada, combinant en un mateix flux de 
treball i en un únic sistema de referència l’escaneig làser i la fotogrametria, obtenint 
un model 3D consistent en malles de triangles (TIN, triangulated irregular network) tex-
turades, amb un pas de malla que varia entre 6 i 20 mil·límetres, establint una densitat 
major a les zones on es suposava que havien d’encaixar les bases de les columnes. 

- L’aixecament de les peces de la portalada emmagatzemades, mitjançant fotograme-
tria, obtenint també models 3D formats per malles de triangles amb textures associa-
des, amb una resolució al voltant dels 3 mil·límetres. 

- La interpretació de la informació disponible. A partir de la documentació gràfica exis-
tent, d’estudis previs de diferents autors i dels paral·lels considerats s’han determinat 
algunes de les característiques de la portalada que no són evidents si examinem exclu-
sivament les restes existents: la seva alçada i l’articulació de les diferents peces que ara 
no estan en la seva ubicació original. 

- L’anastilosi virtual. S’ha definit un sistema de treball que permet situar, en un entorn 
virtual, les peces de la portalada en la seva posició original respecte a les restes in situ 
de la seva base. Es proposa completar l’anastilosi amb el modelat de peces i parts de-
duïbles. 
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12.3.4. ESTUDI DE PARAL·LELS 

Hem estudiat dues portalades romàniques similars a la de l’església del Miracle: les de Sant 
Martí Sarroca i Sant Benet de Bages, ja mencionades com a paral·lels a L’Arquitectura Romà-
nica a Catalunya (Puig i Cadafalch et al., 1918, volum III, p.413), una referència reiterada pel 
TED’A (1990, p. 273). 

- SANT MARTÍ SARROCA 

A Sant Martí Sarroca trobem una portalada que no solament és similar a la del Miracle pel 
que fa a les mides i la composició, també la seva disposició en la volumetria general de 
l’església és molt similar, la qual és també un excel·lent paral·lel per la del Miracle, amb una 
planta de creu llatina de proporcions anàlogues, un interior on les crugies queden definides 
per columnes adossades semi-circulars sobre els que es recolzen arcs torals sostenint una 
volta lleugerament apuntada, estreps rectangulars exteriors coincidint amb les columnes 
adossades interiors i a les cantonades de l’edifici, una cúpula al creuer sota un cimbori oc-
togonal i una ornamentació força austera. La diferència més important la trobem a l’absis, 
semi-circular a Sant Martí Sarroca i quadrat al Miracle. Sorprèn també la poca perícia del 
constructors del creuer, ple de falsos escaires evidents a simple vista, arcs de factura molt 
irregular i una cúpula que vol ser de planta circular però va descrivint una curvatura irregu-
lar difícil de qualificar, especialment si comparem la seva matussera execució amb la de 
l’absis, un dels més destacats del romànic català. Puig i Cadafalch (1918) va interpretat el 
transsepte i l’absis com una ampliació d’una església original d’una sola nau amb un absis 
semi-circular on ara trobem el creuer. Les investigacions recents li han donat en part la raó: 
l’església original que descriu Puig i Cadafalch dataria de la primera meitat del segle XII, a 
finals del segle XII es construeix un nou absis però sense enderrocar l’antic. Ja a les darreri-
es del segle XII i primers anys del segle XIII es completa l’església amb l’enderroc del pri-
mer absis i la construcció del creuer (Cuesta, 2011, p. 12-17). Aquesta successió de fases 
explicaria la deficient qualitat constructiva del transsepte. 

La portalada s’obre en un cos adossat al mur nord de la nau principal, quan normalment a 
les esglésies romàniques es disposava l’accés principal al sud o a l’oest, orientacions amb un 
millor assolejament per contribuir puntualment a la il·luminació interior, generalment força 
escassa (Cuesta, 2011, p. 100-101). En aquest cas el motiu era evident: comunicar directa-
ment amb el castell veí, situat al nord del mateix turó on s’aixeca l’església. En el cas del 
Miracle també s’obre a la façana nord, com ja succeïa a la basílica visigòtica, atenent al camí 
d’accés que baixava des del casc urbà. La portalada de Sant Martí Sarroca consta d’una suc-
cessió de cinc seccions esgraonades amb tres columnes a cada costat; la major d’aquestes 
seccions té amplada de 4.69 metres i la porta, sense mainell ni timpà, una obertura efectiva 
de 1.86 metres. Les bases àtiques de les columnes es recolzen sobre una estereòbata, els 
fustos circulars són quasi tangents als brancals on s’adossen i el collarí dels capitells queda 
integrat a l’àbac, sobre el que es recolzen les peces que formen la línia d’imposta. Les arqui-
voltes alternen seccions circulars amb seccions escairades per prolongar la geometria de les 
columnes i els brancals. La diferència més evident amb la portalada del Miracle és que té sis 
columnes adossades enlloc de quatre. A banda d’això, trobem una major decoració: aquí la 
imposta i els capitells estan treballats amb motius diversos, i la motllura de boet que al Mi-
racle tan sols serveix per emmarcar la portalada aquí s’usa a la resta dels escaires dels bran-
cals i les arquivoltes. Totes les peces estan treballades amb la mateixa pedra calcària del cos 
principal de l’església. 
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imatge 180/ Vista general de l’estat actual de l’església de Sant Martí Sarroca, des del nord-oest. 

A la imatge 181 podem veure l’estat actual de la portalada, en una fotografia convencional 
(a l’esquerra) i una orto-fotografia mètrica (a la dreta), aquesta última a partir d’un model 
3D amb textures generat mitjançant el programa 123DCatch d’Autodesk. En ambdues 
imatges s’aprecia una certa irregularitat en el traçat de les arcades. Al usar la orto-fotografia 
per composar un alçat de la portalada les línies de les arquivoltes exteriors es van traçar 
mitjançant el·lipses per aproximar la seva geometria real, mentre que les arquivoltes més 
interiors i l’arcada de la porta sí que coincideixen amb un semi-cercle (veure imatge 182, 
part dreta, on es marca el traçat teòric de les arcades i una aproximació del traçat real). Pot-
ser aquesta deformació de l’estructura és el motiu de que l’únic aixecament detallat de la 
portalada que coneixem (Cuesta, 2011, p. 101), reproduït a la dreta de la imatge 182, pre-
senti alguns problemes: si la posem a escala respecte a l’amplada total de la portalada (4.70 
metres) al mesurar, per exemple, l’amplada de la porta aquesta fa 1.67 metres enlloc dels 
1.86 metres que té realment. En canvi, les acotacions són totes correctes, o com a mínim 
molt precises. Possiblement aquestes desviacions són degudes a que l’autor va intentar en-
cabir les mides principals (alçada i amplada de l’obertura exterior) en un encaix en què di-
buixava tots els arcs com a semi-cercles. 
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imatge 181/ Alçat de la portalada romànica de Sant Martí Sarroca, a l’esquerra una fotografia convencional i a la dreta orto-fotografia 
a partir d’un model 3D. 
 

 
imatge 182/ Alçat de la portalada de Sant Martí Sarroca, a l’esquerra segons (Cuesta, 2011) i a la dreta a partir de la fotogrametria 
realitzada el gener de 2012. 

- SANT BENET DE BAGES 

Iniciada cap a finals del segle XII i acabada a principis del XIII, l’església de Sant Benet de 
Bages presenta una planta de creu llatina de proporcions properes a la de l’església del Mi-
racle, així com algunes solucions arquitectòniques en la seva configuració general molt simi-
lars, com és el cas de la volta lleugerament apuntada que cobreix la nau principal, reforçada 
per arcs torals recolzats en semi-columnes adossades als murs; o bé les absidioles semi-
circulars als dos braços del transsepte integrades dins els gruix del murs, com succeeix al 
braç meridional del Miracle. També hi trobem notables diferències. Aquí l’absis és semi-
circular, està cobert per una volta de quart d’esfera i precedit d’un cos cobert per un arc de 
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mig punt que resol la transició amb la nau principal, la qual no queda tallada per una cúpula 
en la trobada amb el transsepte (el cimbori, posterior a la construcció original, es recolza 
sobre un dels arcs torals). La portalada principal no s’obre en un lateral de la nau principal, 
la trobem al frontispici, lleugerament descentrada respecte l’eix longitudinal per encabir 
l’estructura del campanar, el qual és anterior a la pròpia església. 

La portalada està resolta amb 4 arcs de mig punt en degradació, a l’intradós dels quals tro-
bem arquivoltes de secció toral llises. Els arcs i les arquivoltes es recolzen sobre una línia 
d’imposta que recorre tot el desenvolupament en secció, des del pla exterior fins l’obertura 
efectiva interior, decorada amb cintes planes en la seva meitat inferior. Els retranquejos dels 
brancals estan ocupats per tres columnes a cada banda, amb capitells esculturats, fusts llisos 
i bases àtiques amb una secció composta per un plint, un bocell, una escòcia i un segon 
bocell. La secció de les bases es prolonga sobre els escaires de la base dels brancals, for-
mant un sòcol que descansa directament sobre el paviment; no hi ha, doncs, estereòbata. 
La porta no té timpà ni mainell. 

 
imatge 183/ Aixecament de la portalda de Sant Benet de Bages. Extret de Catalunya Romànica (1984-1998, p. 424 vol. XI). 
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12.3.5. AIXECAMENT DE LA BASE DE LA PORTALADA 

Actualment tan sols es conserven les primeres filades del cos que emmarcava la portalada, 
recolzades sobre la fonamentació de l’església visigòtica (veure imatge 184). Aquesta ban-
cada de fonamentació, executada en bona part mitjançant carreus que es van espoliar de les 
graderies de l’Amfiteatre, arriba fins a la base del fossat de l’arena, el qual va ser excavat 
durant els treballs de Samuel Ventura i encara està al descobert. La portalada, doncs, 
s’abocaria sobre una rasa de notable profunditat si no fos el punt d’arribada d’una passera 
que permet accedir als visitants a l’interior de l’església. Justament és aquesta passera la que 
va provocar una certa incomoditat durant la persa de dades; com veurem, és on es va situar 
l’estació total, de manera que les seves baranes (per fortuna no gaire aparatoses) provoca-
ven petites ocultacions dels laterals de la portalada, i el que és més important, va impedir un 
aixecament per mitjans òptics del llindar situat just a sota dels llistons que formen el seu 
paviment. Aquest darrer inconvenient s’hauria pogut solucionar desmuntant els llistons de 
fusta (ancorats a l’estructura mitjançant cargols), però es va considerar que no era impres-
cindible ja que a la part visible dels laterals es distingia perfectament el nivell del llindar. 

 
imatge 184/ Estat actual de la base de la portalada de l’església del Miracle. 
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- TREBALL DE CAMP FOTOGRAMETRIA 

Es va decidir dividir el treball en quatre parts, un per cada quadrant de la base de la porta-
lada: 

- Quadrant 1: nord-oest; la meitat dreta de l’alçat exterior. 

- Quadrant 2: sud-oest; la meitat esquerra de l’alçat interior. 

- Quadrant 3: nord-est; la meitat esquerra de l’alçat exterior. 

- Quadrant 4: sud-est; la meitat dreta de l’alçat interior. 

Sobre les restes de la base de la portalada es van marcar amb grafit uns 12 punts de control 
per cada quadrant. Per situar topogràficament aquests punts de control es van usar els ma-
teixos posicionaments de l’estació que en l’escaneig làser: sobre la passera que dóna accés a 
l’interior de l’església, un a cada banda de la portalada. Mentre es marcaven els punts de 
control es van anar assajant els enquadraments de les fotografies, comprovant que amb la 
combinació càmera-objectiu triada s’abastessin almenys 4 punts, amb una visió prou frontal 
com per distingir clarament el centre de la creu que es marcava sobre les pedres. Es van fer 
fotografies individuals de cadascun dels punts i croquis anotant la seva posició aproximada, 
facilitant així la seva identificació en la fase de treball de gabinet (vegeu una mostra d’aquest 
inventari a la imatge 185). Per cada posicionament de l’estació es van mesurar també bases 
amb posicions conegudes dins el recinte de l’Amfiteatre, per poder registrar els diversos 
aixecaments en un mateix sistema de coordenades. 
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imatge 185/ Alguns dels punts de control marcats sobre les estructures de la base de la portalada. 

Les fotografies es van captar en condicions lumíniques semblants per tal d’assegurar la seva 
uniformitat radiomètrica. Es van realitzar dues sessions, la primera el 18 d’octubre de 2011 
entre les 18:27h i les 18:49h, la segona el 26 d’octubre entre 17:21h i les 18:15h. En aquests 
horaris i dates la incidència de la llum solar sobre les restes estudiades era sempre indirecte, 
sense ombres ni forts contrastos. A la imatge 186 es fa una comparativa entre dues foto-
grafies del mateix dia d’una mateixa zona de la portalada (el quadrant 1), on s’aprecia com a 
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les 13:27h el rajos de sol directes provoquen un fort contrast entre les zones de llum i om-
bra, mentre que a les 18:45h la il·luminació és molt més uniforme... i també aparentment 
avorrida, però això té grans avantatges en el processat posterior de les fotografies. Si exa-
minem els historiogrames corresponents de les dues fotografies de mostra (imatge 187) 
veiem com a la primera la càmera amb prou feines abasta tot el rang dinàmic de l’escena. 
Les parts en ombra formen una ‘muntanya punxeguda’ a la part esquerra, indicant-nos que 
han quedat lleugerament subexposades, mentre les parts clares ocupen tota la meitat dreta, 
veient-se fins i tot una punxa a l’extrem dret que ens indica que part de la informació s’ha 
perdut al sobrepassar el llindar del rang dinàmic pels tons clars, és a dir, presenta alguns 
píxels completament blancs. A l’historiograma de la segona fotografia, en canvi, veiem com 
es forma una ‘muntanya més plana’ al centre, que baixa suaument cap als extrems esquerra 
(colors més foscos) i la dreta (colors més clars), evidenciant que tota l’escena ha quedat 
correctament exposada dins el rang dinàmic de la càmera, i el que és tan o més important, 
no tenim píxels completament blancs ni completament negres, de manera que totes les 
textures dels paraments visibles han quedat registrades a la captura. Aquesta uniformitat 
general en els tons és també aconsellable, fins i tot podríem dir que necessària, pel posterior 
treball mitjançant fotogrametria amb les imatges, especialment en el modelat d’una estruc-
tura d’una certa complexitat com aquesta, que requereix ajuntar malles generades amb dife-
rents parells estereoscòpics. Com més uniformes radiomètricament sigui les fotografies 
amb que es formaran els parells estereoscòpics menys s’apreciaran les juntes entre les dife-
rents malles. 

 
imatge 186/ Dues fotografies del quatrant 1 de la portalada a les 13:27h i a les 18:45h del 19 d’octubre de 2011. 
 

 
imatge 187/ Historiogrames de les fotografies de la imatge 186. 
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La càmera usada va ser una Nikon d80 i un objectiu Tokina 12-24 mm f/4 AT-X PRO DX, 
un conjunt calibrat prèviament, fixant l’objectiu a 24 mm i f/6.3. Es reprodueixen a conti-
nuació els paràmetres de la fotografia de les 18:45h del 19 d’octubre de 2011 que hem ana-
litzat abans (imatge 188). Tots aquest paràmetres es van mantenir constants en les dues 
sessions realitzades per registrar les fotografies de la portalada a usar en el modelat, variant-
se tan sols, lleugerament, la velocitat o la compensació de l’exposició per ajustar la fotome-
tria a la progressiva caiguda de la intensitat lumínica. Per fer aquests petits ajustos en 
l’exposició es va usar com a referència una cartolina de color gris on es mesurava la llum 
amb el fotòmetre de la càmera. 

 
imatge 188/ Paràmetres d’una de les fotografies usades per modelar la base de la portalada. 

En total es van seleccionar 8 parells estereoscòpics pels 3 primers quadrants (els dos costats 
de la façana exterior i el costat esquerra de la façana interior) i 6 parells estereoscòpics pel 
quadrant restant. Pels elements més complexes geomètricament es van usar enquadraments 
més propers, així com a les zones on semblava necessari tenir un major detall, concreta-
ment en la base dels brancals de la façana exterior, com veurem més endavant els punts on 
es recolzaven originalment les peces de marbre que configuraven la portalada avui desmun-
tada. Als mosaics composats amb les fotografies triades posteriorment per formar parells 
estereoscòpics podem comprovar la uniformitat radiomètrica de les mateixes, tan pel que fa 
a les tonalitats de color, l’exposició i les condicions d’iluminació de l’escena (veure imatge 
189, imatge 190, imatge 191, imatge 192). 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA GEOMETRIA DE L'AMFITEATRE DE TARRAGONA 
Jose Maria Toldrà Domingo 
Dipòsit Legal: T 346-2014 
 



L a   g e o m e t r i a   d e   l’ a m f i t e a t r e   d e   T a r r a g o n a 
 

329 
 

 
imatge 189/ Parells estereoscòpics del quadrant 1 de la base de la portalada. 
 

 
imatge 190/ Parells estereoscòpics del quadrant 2 de la base de la portalada. 
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imatge 191/ Parells estereoscòpics del quadrant 3 de la base de la portalada. 
 

 
imatge 192/ Parells estereoscòpics del quadrant 4 de la base de la portalada. 
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- PROCESSAT DE LES DADES 

Anàlogament a la presa de dades, es va dividir el procés de treball en quatre quadrants, dos 
que anomenem frontals en el que havia estat l’alçat exterior de la portalada (quadrants 1 i 
3), i dos que anomenem posteriors en el parament interior de la nau central de l’església 
(quadrants 2 i 4). 

Cada un dels quatre quadrants es va modelar de forma independent, però sempre en un 
mateix sistema de coordenades per tal de facilitar la posterior integració en un únic model. 
El programa usat va ser Image Master, de Topcon. Les superfícies a modelar contactaven 
entre els quadrants de la dreta i entre els de l’esquerra, però els dos quadrants de la dreta i 
els dos de l’esquerra no podien quedar units per superfícies de la pròpia portalada degut a la 
passera que oculta la part central del llindar. Es van modelar en primer lloc els quadrants 
frontals, definint-se un polilínia de contorn en la superfície generada que es va importar als 
respectius models dels quadrants posteriors per servir de límit a les superfícies generades en 
aquests últims. 

La densitat adoptada en la generació de les malles de la fotogrametria va ser variable, de 0.6 
mil·límetres en l’arrencada dels brancals de la portalada i de 12 mil·límetres en els para-
ments més allunyats d’aquesta zona, amb alguna malla de 0.9 mil·límetres fent de transició. 
Amb aquest degradat progressiu de la densitat de càlcul es va aconseguir que les mides dels 
arxius generats es mantinguessin en uns marges raonables, però sense perdre exactitud en 
les zones més important per la posterior reconstrucció virtual de la portalada. A la imatge 
194 es mostra un detall del model generat pel quadrant 1, a l’alçada de l’arrencada dels 
brancals retranquejats que flanquejaven la portalada original, una de les zones modelades 
amb major detall; veiem a la part superior les diferents malles triangulars (TIN), a la part 
mitja les mateixes malles com a superfícies ombrejades, i a la part inferior el resultat de la 
projecció de les textures aportades per les mateixes fotografies que van servir per generar el 
model. Pràcticament no s’aprecien les juntes entre les diferents fotografies100 gràcies a la 
seva uniformitat radiomètrica, i al fet que en alguns casos la junta entre diferents malles 
segueix el traçat aproximat de la trobada entre diferents plans. 

 
imatge 193/ Malles del quadrant 1 de la portalada. 
                                                      
100 Cada malla està texturada amb una única fotografia, una de les dues que formen el parell estereoscòpic que 
l’ha generat. El software usat, Image Master, permet texturar una o varies malles al mateix temps amb múltiples 
fotografies, però amb resultats molt variables i que, en general, no qualificaríem d’òptims. 
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imatge 194/ Detall del modelat de la base de la portalada. 
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- RESULTATS OBTINGUTS EN L’AIXECAMENT DE LA BASE DE LA PORTALADA 

Es va generar un model 3D amb textures que representa amb gran fidelitat l’estat actual de 
les restes de la base portalada. La presència de la passera per visitants va impedir modelar la 
zona de la base situada entre l’arrencada dels brancals. La resolució de la malla triangular 
que forma el model oscil·la entre 6 i 12 mil·límetres. Es va aconseguir una gran uniformitat 
en el color dels diferents carreus que formen l’estructura, tots de pedra local, mostrant que 
tan sols les peces d’acabat ara desmuntades i emmagatzemades eren de marbre blanc. 

Si examinem la vista axonomètrica del model 3D des de l’exterior de l’església (imatge 195) 
veiem les 3 darreres filades de la fonamentació de la basílica visigòtica. El cos de la portala-
da s’enretira uns 75 centímetres respecte al pla definit pels fonaments de la basílica i sobre-
surt uns 45 centímetres respecte al pla de façana principal de l’església. A la banda dreta el 
marxapeu de la portalada s’eleva 47 centímetres respecte al coronament dels fonaments de 
la basílica, mentre que a la banda esquerra tan sols 17 centímetres, al haver-hi una filada 
més de carreus de fonamentació. A les dues bandes del marxapeu arrenca la motllura de 
boet que emmarca l’obertura total de la portalada, de 4.05 metres; aquestes motllures es 
desenvolupen en alçada quasi un metre a cada banda, abastant a l’esquerra dos filades de 
carreus i a la dreta 3, mostrant-nos que l’especejament dels carreus que formen el cos de la 
portalada és diferent a cada costat: a l’esquerra trobem una primera filada de 41 centímetres 
d’alçada i una segona filada de carreus disposats en vertical de fins a 1 m d’alçada, mentre 
que a la dreta trobem 3 filades, de 41, 38 i 51 centímetres. L’alçada de les filades de les dues 
bandes del cos de la portalada no coincideix tampoc amb el del cos principal de l’església, 
on trobem, a la banda dreta, un canvi de secció que defineix un arrimador que sobresurt 10 
centímetres del pla de façana i es desenvolupa 1.2 metres en alçada respecte al coronament 
dels fonaments de la basílica. 

Dins l’espai definit per les dues motllures de boet el gruix del mur es va retranquejant, fins 
arribar a l’obertura efectiva de la portalada al parament interior de l’església, amb una llum 
total de 1.65 metres definida per brancals de 52 centímetres de gruix. La profunditat total 
del cos de la portalada és de 1.85 metres. Entre la motllura de boet i l’obertura interior tro-
bem unes restes força informes, però a la seva base s’intueix clarament la geometria dels 
retranquejos dels brancals de la portalada. 
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imatge 195/ Axonometria del model 3D de la base de la portalada, vista des de l’exterior de l’església. 
 

 
imatge 196/ Axonometria del model 3D de la base de la portalada, vista des de l’interior de l’església. 
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A la vista axonomètrica del model 3D des del interior de l’església (imatge 196) veiem com 
l’obertura efectiva de la portalada està flanquejada per dues columnes adossades disposades 
de forma assimètrica: l’eix de la columna esquerra està a 3.32 metres de l’eix de la portalada, 
mentre que l’eix de la columna dreta es troba a 3.12 metres. L’interior de l’església està ex-
cavat fins al nivell d’ús de la basílica, de manera que podem distingir a la base del mur una 
bancada formada per carreus d’uns 30 centímetres d’alçada que ens marca el nivell original 
d’ús de l’església. Aquesta bancada està uns 24 centímetres per sota del marxapeu de 
l’obertura interior de la portalada. Per sobre de la bancada trobem les filades de carreus que 
es conserven dels paraments interiors de l’església. A la banda dreta tenim 6 filades de 46, 
37, 40, 40, 31 i 29 centímetres; la primera coincideix amb el dau de basament de la columna 
adossada, la segona amb el plint i la base àtica de la mateixa, i les superiors formen les peces 
del fust. Al costat esquerra l’alçada de la primera filada és de 42 centímetres, marcant un 
dau de basament de la columna lleugerament més baix que el de l’altra banda, mentre que la 
segona, que correspon al plint i la base de la columna, té 37 i per tant és idèntica a la de 
l’altra costat. Les filades superiors conservades tenen 39, 56, 38 i 40 centímetres d’alçada, 
amb una darrera filada que queda tallada per una cornisa que marca l’arrencada de les voltes 
que sostenien el cor construït pels trinitaris a partir de mitjan del segle XVI. També trobem 
la traça de les reformes de l’església per part dels trinitaris al rebaix de la pedra que veiem a 
la 4a filada d’ambdós costats: és on s’encastava el recrescut del paviment que es va dur a 
terme durant les reformes per encabir el convent. Si mesurem la distància entre l’aresta 
inferior d’aquest rebaix i l’aresta de la bancada que defineix el nivell original de pavimenta-
ció de l’església obtenim una alçada de 1.4 metres. Possiblement aquest recrescut tan consi-
derable va deixar la portalada romànica quasi impracticable, i, en qualsevol cas, la va desfi-
gurar de tal manera que va ser obligatòria la seva amortització i l’obertura un nou accés al 
tester oest de la nau principal. 

A partir del model 3D es van generar ortofotografies de l’alçat exterior, l’alçat interior, la 
planta i les seccions per l’eix de la portalada. Mitjançant aquestes ortofotografies es va 
composar una làmina a escala (veure imatge 197) sobre la que es poden comprovar mitjan-
çant mesures directes les mides descrites a l’apartat anterior, sense les complicacions que 
implica la manipulació d’un model 3D. 
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imatge 197/ Ortofotografies de la base de la portalada de l’església del Miracle. 
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A partir de les làmines composades mitjançant ortofotografies es va dibuixar una posta a 
escala lineal de la portalada (imatge 199). Es van distingir 3 valors de línia per distingir els 
canvis de pla, els especejaments d’un mateix pla i el detall de les imperfeccions de les peces. 
Al canvi de pla li correspon un gruix de 0,18 mm i color negre, als especejaments un gruix 
de 0,13 mm i color gris fosc (RGB 91,91,91), als detalls de les imperfeccions un gruix de 
0,1 mm i color gris clar (RGB 132,132,132), i a la secció 0,2 mm amb una trama de color 
gris clar. A la imatge 198 es pot apreciar la diferència entre la planta de la portalada impre-
sa sense fer distincions en el valor de línia (tot a 0,1 mm i en color negre) i amb els valors 
de línia descrits. 

 
imatge 198/ Aplicació dels valors de línia a la planta de la portalada. 
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imatge 199/ Dibuix lineal basat en les ortofotografies de la portalada del Miracle. 
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12.3.6. AIXECAMENT DE LES PECES DE LA PORTALADA 

El perímetre exterior de la portalada de l’església del Miracle, al centre d’un cos massís que 
sobresurt lleugerament del pla de la façana lateral nord de la nau principal, quedava definida 
per una motllura de boet amb una doble osca a cada banda. Dins d’aquest buit principal es 
desenvolupava la portalada pròpiament dita, bastida amb peces de marbre blanc, possible-
ment reaprofitat d’alguna estructura d’època romana, no necessàriament del propi Amfitea-
tre. 

Aquestes peces van ser estudiades i catalogades durant les campanyes d’excavació del Taller 
Escola d’Arqueologia. La publicació derivada d’aquests treballs inclou, dins la part dedicada 
a l’església romànica, una planta reconstructiva de la portalada basada en l’encaix in situ 
d’algunes d’elles (TED'A, 1990, p. 272-273), acompanyada d’una descripció general similar 
a la que fem a continuació per poder referir les peces individuals en el conjunt. Així, a partir 
del parament exterior la secció de la portalada es va esgraonant en quatre nivells: 

El primer nivell correspon als brancals i les arquivoltes en pedra local que presenten la mot-
llura en forma de boet. El seu retranqueig és menys profund que el de la resta de nivells. 

Al segon nivell trobem un primer parell de columnes adossades als brancals, amb els fusts 
completament exempts. A cada columna li correspon una base de tipus àtic i un capitell 
troncocònic, ambdós elements treballats en blocs de marbre on també queda integrada 
l’arrencada o el coronament dels propis brancals escairats i, en el cas dels capitells, l’àbac 
que defineix el traçat de la línia d’imposta. A les bases trobem, de baix cap a dalt, un plint 
que segueix la geometria cúbica dels blocs on estan tallades, un primer bocell, un filet, una 
escòcia, un segon filet, un segon bocell i un últim filet que prepara la trobada amb els fusts. 
Els capitells resolen amb la seva geometria la transició entre la forma cilíndrica dels fusts, 
reproduïda al seu collarí, i l’escairada dels retranquejos de l’imposta, aquesta última forma-
litzada just per sobre àbacs amb peces independents dels capitells. Les peces de l’imposta 
tenen una secció amb un xamfrà inferior que les enllaça amb el límit dels àbacs. 

El tercer nivell és similar a l’anterior, amb columes, bases i capitells de tipologia idèntica, 
però en el cas de les bases es pot apreciar a simple vista un diàmetre menor del primer bo-
cell i un perfil més esbelt de l’escòcia. El quart nivell correspon a la porta.  

Les arquivoltes prolonguen la geometria del graonat dels brancals, amb la particularitat de 
que al segon i tercer nivell de la portalada, per sobre dels blocs de marbre que integren en 
una sola peça un capitell i un brancal, trobem dos arcs amb dos tipus d’arquivoltes, unes 
amb secció circular reproduint la geometria dels fusts i les altres escairades reproduint els 
cantells dels brancals. 

Les peces de la portalada no presenten cap tipus de decoració afegida a les motllures ja 
descrites; aquesta austeritat pot ser deguda a la duresa del marbre, ja que en altres elements 
de l’església treballats en pedra local sí que distingim decoracions: dents de serra en algunes 
cornises i daus (escacat) a les finestres tipus espitllera que flanquejaven la portalada. 
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imatge 200/ Peces de la església romànica emmagatzemades a la volta principal del nivell inferior de la cavea meridional. A la dreta 
les de marbre (quasi totes de la portalada) i a l’esquerra les de pedra local (la vora exterior de la portalada, les espitlleres que la 
flanquejaven i altres elements decoratius de l’església). 

Part de les peces que formaven la portalada estan actualment emmagatzemades a la volta 
principal del nivell inferior de l’estructura de la cavea meridional, just per sota de l’arc obert 
a mar que marca la posició del pulpitum de l’Amfiteatre. Aquesta volta va ser classificada en 
les excavacions del Taller Escola d’Arqueologia com a ACA-100, nomenclatura que trobem 
en les etiquetes marcades sobre la majoria (no totes) de les peces estudiades. Hem fet una 
tria per tenir almenys una mostra de cadascun dels elements característics de la portalada: 
bases, capitells, arquivoltes de secció circular i arquivoltes escairades. En el cas de les arqui-
voltes, un dels elements amb més abundants, s’ha procurat seleccionar peces amb la major 
llargada possible per poder restituir amb garanties el seu radi de curvatura. A continuació es 
fa una relació de les peces que s’han modelat en 3D, on s’indica la correspondència amb 
l’etiquetat del TED’A (si aquest existeix) i una primera identificació de la seva posició en el 
conjunt de la portalada. 

Portal 01 ACA-100-09-CCXIII Base amb escòcia estreta 

Portal 02 No marcada. Capitell 

Portal 03 ACA-100-09-CCVII Arquivolta de secció circular 

Portal 04 ACA-100-09-CLXIX Arquivolta de secció circular 

Portal 05 ACA-100-09-CCII Arquivolta de secció escairada 

Portal 06 ACA-100-09-CXC Arquivolta de secció circular 

Portal 07 ACA-100-09-CLX Base amb escòcia ample 

Portal 08 ACA-100-09-CLXXIV Capitell 
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imatge 201/ Peces de la portalada triades per ser modelades en 3D. 
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- CAPTURA D’IMATGES 

El fet de que les peces estiguessin emmagatzemades sobre un paviment de terra, en un es-
pai cobert però no tancat a l’exterior, va fer necessari netejar-les abans de fotografiar-les. El 
procés va consistir en abocar-hi aigua, fregant-les amb les mans i un raspall suau per treure 
la brutícia i tornar a abocar aigua. Durant el procés de neteja es va fer evident que al mullar-
les eren molt visibles les vetes del marbre, però un cop la peça era seca, encara que estigués 
lliure de terra i pols, tornaven a ser poc distingibles en el blanc uniforme del marbre. A la 
primera sessió es van fer proves deixant secar més o menys temps la peça; els primers assa-
jos de modelat van mostrar que els millors resultats s’obtenien amb un lleuger humitejat 
però sense acumulacions d’aigua superficials que provoquessin reflexos. 

Les imatges es van capturar en un entorn amb la llum controlada per assegurar la uniformi-
tat entre les diferents captures, realitzades en dies diferents. Les peces es traslladaven sem-
pre a la part de la volta en ombra; la il·luminació principal era la del flash muntat en la guia 
de la càmera, un Metz 50 AF-1 funcionant en mode TTL sense cap compensació en la in-
tensitat de la descàrrega. Degut a problemes detectats al modelar les primeres 6 peces, en 
què s’havia orientat el flash directament, a les restants sèries de fotografies es va inclinar el 
projector 45º i es va desplegar el difusor superior, d’aquesta manera es suavitzaven les om-
bres entre les diferents parts de la peça i la il·luminació resultant era més uniforme a les 
diferents superfícies. La càmera, una Nikon d80, es va equipar amb un objectiu Tokina 12-
24mm f/4 AT-X PRO DX fixat a 24mm. Les captures es van realitzar sense trípode, amb 
dues configuracions lleugerament diferents del paràmetres principals: 

- ISO-100, diafragma f/8, temps d’exposició de 1/60 

- ISO-200, diafragma f/8, temps d’exposició de 1/125 

Es va fer aquest petit ajust degut a que un cert nombre d’imatges de les primeres sessions 
van quedar visiblement mogudes, obligant sovint a repetir captures després de la revisió 
dels resultats que es feia sobre la pantalla de la pròpia càmera. 

En tots els casos les imatges es van enregistrar en el format RAW de Nikon (NEF) amb 
una resolució de 3872x2592 píxels. Es van revelar mitjançant el programa Camera Raw (in-
tegrat en Photoshop CS5) transformant l’espai de color a sRGB (el format NEF usa adobe 
RGB, el qual podia generar incompatibilitats amb el hardware usat). Durant el revelat l’únic 
ajust afegit va consistir en uniformitzar la temperatura de color a 4700ºK amb un matis de 
+2, el mateix valor que havia calculat la càmera en mode automàtic per la majoria 
d’imatges. En algun cas puntual es va compensar lleugerament l’exposició. 

Per cada peça es va obtenir una sèrie de 16 fotografies agrupades en 8 parells estereoscò-
pics. Cada parell estereoscòpic s’enquadrava prenent com a referència un dels vèrtex del 
paral·lelepípede virtual que envoltaria el volum de la peça, de manera que les zones de su-
perposició entre els diferents parells estarien en la part mitja de les cares d’aquest pa-
ral·lelepípede. Evidentment les peces estudiades no són prismes rectangulars perfectes, les 
que més s’aproximen són les bases i els capitells, on es pot reconèixer perfectament la for-
ma cúbica del bloc de pedra en què s’han treballat les motllures, però el sistema usat permet 
abastar els 360º de la peça, evitant en quasi tots els casos els angles morts i usant un nom-
bre raonable i fix d’imatges. 
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En resum, per realitzar els 8 parells estereoscòpics de cada peça el procés consistia en tras-
lladar-la fins a una zona en ombra, netejar-la, fer una primera sèrie de 4 parells estereoscò-
pics en els quals apareixia també una plantilla rígida quadriculada cada 5 centímetres, girar-
la de manera que la cara superior de la primera sèrie esdevingués la base de suport, tornar a 
netejar-la i fer una segona sèrie de 4 parells estereoscòpics. 

 
imatge 202/ Peça Portal07, primera sèrie de quatre fotografies estereoscòpiques. La plantilla de referència per la fotogrametria 
apareix en totes les captures, almenys parcialment. 
 

 
imatge 203/ Peça Portal08, segona sèrie de quatre fotografies estereoscòpiques. La peça està  girada 180º respecte la primera 
sèrie. 
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- GENERACIÓ DELS MODELS 3D DE LES PECES 

En primer lloc es va modelar una meitat de cada peça agafant com a punts de control les 
interseccions de la plantilla de referència. Es van generar nous punts de control sobre el 
model obtingut, aprofitant elements singulars en la textura de la superfície, els quals van 
servir per generar l’altra meitat de la peça. 

 
imatge 204/ Peça Portal06, modelat del primer tram de superfície mitjançant un parell estereoscòpic, usant com a punts de contol 
les interseccions del la fulla de referència (una quadrícula de 5x5cm). Els punts de control estan marcats amb la nomenclatura 
P01,P02.... Els punts amb la nomenclatura 6A1,6A2... són punts de coincidència a les dues imatges que ajuden a refinar l’orientació 
de la posició de les càmeres. 

Cada meitat de la peça està modelada amb quadre superfícies, corresponents cadascuna a 
un parell estereoscòpic, delimitades per poli-línies. Aquestes poli-línies van ser usades com 
a límit del contorn de cadascuna de les superfícies generades, de manera que s’evitaven 
solapaments i redundància de dades. La densitat teòrica usada en la generació de les malles 
va ser de 3 mil·límetres. 
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imatge 205/ Les 8 malles generades per modelar la peça portal06, corresponents a 8 parells estereoscòpics de fotografíes. Cada 
parell estereoscòpic correspondria a un vèrtex del prisma rectangular que conté la peça. Cada malla queda delimitada per una 
polilínia que comparteix amb les malles veïnes i estableix els límits entre elles, evitant solapaments. 
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- RESULTATS I TRACTAMENT DE LES DADES 

La referència mètrica usada per modelar les diferents peces de la portalada consistia en una 
plantilla en forma de malla quadriculada, impresa en un paper DIN-A3 que s’enganxava 
sobre un suport rígid format per un tauler lacat d’aglomerat de fusta. Aquest tauler es dis-
posava sobre el paviment de la zona de treball. Els 48 punts marcats en la plantilla de refe-
rència es corresponien en el model virtual amb 48 punts de control formant una retícula de 
5x5 cm sobre el pla xy. D’aquesta manera, el pla de la plantilla de referència de l’escena 
fotografiada definia en el model el pla horitzontal dels eixos de coordenades. 

Un cop completat el modelat de cada peça calia resoldre la seva alineació. En el cas de les 
imatges anteriors de la peça Portal06 el problema és força evident: la meitat a la que ens 
referíem abans com a superior és, de fet, el intradós de l’arcada on estaria col·locada 
l’arquivolta, és a dir, que en la seva col·locació real en la portalada miraria cap avall. D’altra 
banda, per tal de generar unes vistes diètriques convencionals era necessari alinear el pla de 
la circumferència definida per l’arc en perpendicular al pla horitzontal xy i en paral·lel a un 
dels seus eixos. 

En el cas de les peces amb una generatriu més clara, com és el cas del blocs escairats on 
estan treballades les bases i els capitells, les referències per transformar l’alineació respecte 
als eixos de coordenades eren més evidents: cal tan sols situar les cares llises de la peça en 
paral·lel respecte als plans definits pels eixos x,y,z.  

 
imatge 206/ Definició d’un triangle de referencia per l’alineació. 

Per cada peça vam definir un triangle de referència mitjançant tres tie points aprofitant tres 
punts de controls de la plantilla de referència, es va exportar el model en format DXF i 
mitjançant el programa Autocad es va girar fins l’orientació desitjada. El triangle de referèn-
cia reorientat es va importar a Image Master i es va re-alinear la peça. 
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imatge 207/ La peça Portal08 amb l’alineació original i després de la transformació per orientar correctament el paral·lelepípede en 
què s’inscriu el bloc de pedra en què està treballada. 
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Les peces modelades presenten un notable irregularitat en les seves formes. S’hi reconeix 
una certa geometria: a les bases i els capitells els blocs de pedra cúbics en què es van tallar i 
a les arquivoltes la curvatura pròpia de l’arc del qual formaven part. Però no trobem arestes 
o vèrtex prou definits per ser usats posteriorment en la seva manipulació. És per això que 
vam decidir crear un envolvent per cada una d’elles, a partir del sistema de coordenades 
local en que s’havien situat un cop re-alineades.  

Aquests envolvents consisteixen en prismes rectangulars, amb els vèrtex situats en coorde-
nades que coincideixen amb múltiples de 0.1 metres. Les cares sobrepassen sempre els lí-
mits del volum de cada peça, de manera que aquesta queda dins del prisma de referència. 
Es defineix per punts que s’anomenem amb el número de classificació de la peça, les lletres 
EN per indicar que era un punt de l’envolvent i una numeració entre 01 i 08 pels vèrtex, 
del 01 al 04 a la base i del 05 al 08 a la cara superior, sempre en sentit antihorari (veure 
imatge 208). A la base i la cara superior de l’envolvent hem dibuixat una creu per identifi-
car fàcilment el volum. 

 
imatge 208/ Peces Portal01 (base) i Portal08 (capitell) amb l’envolvent. 

Per composar fitxes de referència de les peces es van generar ortofotos amb el programa 
image master, conservant una retícula de referència (cada 0.1 metres) per facilitar el posterior 
escalat al ser inserides en programes de CAD. En el cas de les arquivoltes es va generar 
també una secció transversal de la peça. A partir de les ortofotos es van fer dibuixos lineals. 
Amb aquest material hem composat les fitxes de cada peça que reproduïm a continuació. 
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imatge 209/ Portalada, peça portal01. 
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imatge 210/ Portalada, peça portal02. 
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imatge 211/ Portalada, peça portal03. 
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imatge 212/ Portalada, peça portal04. 
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imatge 213/ Portalada, peça portal05. 
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imatge 214/ Portalada, peça portal06. 
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imatge 215/ Portalada, peça portal07. 
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imatge 216/ Portalada, peça portal08. 
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12.3.7. INTERPRETACIÓ DE LA INFORMACIÓ DISPONIBLE 

Es fa a continuació un repàs de la documentació gràfica existent que aporta dades mètri-
ques i constructives a considerar en la reconstrucció virtual de la portalada de l’església del 
Miracle. 

La imatge que ha servit de referència per articular l’anastilosi ha estat la fotografia del Fons 
Vallvé en què la portalada es veu en primer terme. En aquest apartat es farà referència a 
d’altres fotografies, algunes de les quals del propi Vallvé. Per evitar confusions, a partir 
d’ara és ‘la fotografia d’en Vallvé’, que presentem rectificada a la imatge 217, segons 
l’escaneig de l’Arxiu Històric Municipal de Tarragona a la imatge 86, i és la base del dibuix 
a llapis de la imatge 178. El que ens mostra és gairebé idèntic a la fotografia de l’Arxiu Mas 
que recollim a la imatge 179. 

 
imatge 217/ Fotografia de la portalada rectificada, a partir de l’escaneig d’una placa del fons Vallvé subministrat per l’Arxiu Històric 
Municipal de Tarragona i segons procediment del Dr. Felipe Buill (Departament d’Enginyeria del Terreny, Cartogràfica i Geofísica, 
Universitat Politècnica de Catalunya). 
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- DETERMINACIÓ DE L’ALÇADA DE LA PORTALADA 

L’aixecament de les restes de la base de la portalada permet determinar amb exactitud 
l’amplada de l’obertura exterior, l’obertura efectiva de la cara interna i la profunditat, però 
per determinar la seva alçada l’única solució és atendre al material fotogràfic disponible i 
aplicar les tècniques de restitució perspectiva de la geometria descriptiva clàssica, ja que, 
malauradament, no hem pogut localitzar fotografies antigues susceptibles de ser orientades 
amb prou precisió per aplicar les tècniques de la fotogrametria. 

Però per mesurar sobre una restitució perspectiva calia conèixer quin és el nivell del terra 
que veiem a la fotografia d’en Vallvé de la portalada, doncs no ens mostra les bases de les 
columnes, i per tan està a un nivell superior a l’original de l’església romànica. 

En la descripció de les reformes que s’executen a l’església amb l’arribada dels trinitaris que 
podem llegir a la publicació del TED’A (1990, p. 277) es parla d’un «sobrealçament de la 
pavimentació de la nau de gairebé 1.7 metres mentre que en el sector del transepte i de 
l’absis és tan sols de 40 cm». Aquest augment de nivell de la paviment ha deixat traces als 
murs perimetrals de tancament, com ja hem exposat a l’apartat dedicat a l’aixecament de les 
restes de la base de la portalada, on hem quantificat aquest increment en 1.4 metres. Tenim 
més evidències si ens fixem en l’estat actual de la resta de paraments interiors de l’església. 
A la imatge 218 podem reconèixer tres nivell d’ús: 

- El de la basílica visigótica, el nivell trepitjable després de les successives campanyes 
d’excavació arqueològica. 

- El de l’església romànica, uns 20 cm per sobre del de la basílica, just damunt del sòcol 
que s’aprecia a l’extrem esquerra de la imatge, al nivell de l’arrencada dels daus que 
formen la base de les columnes adossades (TED'A, 1990, p. 270). 

- El del convent, marcat per una línia de peces ceràmiques que reomplen un repicat en 
els carreus, just al nivell del llindar del del buit existent al mur sud de la nau, prop de 
l’angle amb el transsepete meridional (a l’angle superior esquerra de la imatge). Cre-
iem que seria una porta que oferiria un accés directe (i a nivell) a l’espai interior de 
l’església des del vial que passava entre el convent i la cavea de l’Amfiteatre, la mateixa 
que es pot distingir al al gravat publicat el 1721 per Fischer von Erlach (vegeu la 
imatge 73). El repicat per encastar el paviment del convent, aquí reomplert amb pe-
ces ceràmiques, queda buit i clarament visible en altres trams dels murs de tancament, 
per exemple als laterals de l’obertura de la portalada romànica. 

Per sobre del nivell d’ús del convent es distingeixen restes d’un revestiment interior dels 
murs de carreus, el mateix que veiem a les fotografies interiors de l’església després de 
l’amortització del penal, abans dels ensorraments i voladures de l’estructura entre 1915 i 
1923 (a la imatge 84 encara amb estructures afegides a la nau principal i a la imatge 174 ja 
lliure dels afegits). 
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imatge 218/ Vista interior de l’estat actual del mur meridional de l’església. 

També podem reconèixer el nivell d’ús del convent en l’accés obert a mitjans del segle XVI 
al tester de la nau principal de l’església. A les fotografies anteriors a l’enderroc de l’església 
quedava emmascarat, les reformes del segle XIX per encabir el penal van fer que es substi-
tuís per una porta de menors dimensions a la banda meridional del tester, quedant tapiat la 
major part del buit (veure imatge 85). No obstant, tenim una descripció prou precisa 
d’Emili Morera, que va poder reconèixer sobre el terreny seva configuració original en do-
ble porta: 

«Notándose la existencia de otras ventanas circulares en los muros del crucero y la de un 
buen pórtico en el de mediodía, con doble arco sostenido por cierta columna central» 
(Morera, 1914) 

D’aquest accés a la nau central encara en queden traces a les restes visibles a dia d’avui: 
l’ampit, part d’un dels brancals i una peça que marca la posició del mainell central de 
l’obertura (en primer terme a la imatge 219). 

Podem afirmar amb contundència que el nivell del pla de terra que veiem a les dues millors 
fotografies de la portalada, la d’en Vallvé i la de l’Arxiu Mas, es correspon amb el nivell de 
la fase del convent. Si examinem l’estat actual de la base de la portalada veiem com 
l’arrencada de la motllura de boet que delimitava la seva obertura ens marca la cota original 
del llindar, uns 45 centímetres per sobre del coronament del parament principal dels fona-
ments de la basílica (veure aixecament a la imatge 199). A les fotografies de les excavacions 
de Samuel Ventura i la intervenció d’Alejandro Ferrant es distingeix un salt molt superior 
(veure imatge 220), podem apreciar com el reomplert de la base de la portalada arribava 
fins al nivell del contrafort de la cantonada nord-oest de l’església, el qual està al mateix 
nivell que la obertura del tester, és a dir, la cota d’ús del convent i el presidi. 
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imatge 219/ Les restes del tester occidental de la nau de l’església. 
 

 
imatge 220/ Detall de l’estat de la base de la portalada durant les excavacions de Samuel Ventura (a l’esquerra, detall d’una imatge 
del Fons Vallvé de l’Arxiu Històric Municipal) i durant els treballs dirigits per Alejandro Ferrant (a la dreta, detall d’una imatge de 
l’Arxiu Alejandro Ferrant del COAC de Lleida). 

Si comparem l’especejament dels carreus als laterals del cos de la portalada de la fotografia 
d’en Vallvé amb l’especejament de les restes existents no s’aprecia cap coincidència clara en 
les juntes verticals, i encara són més significatives les horitzontals: a l’estat actual no podem 
distingir les dues filades baixes consecutives llavors visibles. S’ha optat per considerar que el 
coronament actual dels laterals de la portalada, a 1.06 metres per sobre del marxapeu origi-
nal, coincidiria amb la junta més baixa visible a la fotografia d’en Vallvé, la qual, un cop 
rectificada, ens permet mesurar una alçada entre el pla de terra i la base de la motllura de la 
imposta de 1.80 metres. En definitiva, l’obertura de la portalada tindria uns 2.86 metres 
d’alçada des del marxapeu fins a la base de les motllures de la línia d’imposta. 
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- ARTICULACIÓ DELS DIFERENTS ELEMENTS DE LA PORTALADA 

De la restitució perspectiva de la fotografia d’en Vallvé (imatge 217) es desprenen també 
algunes pistes per la reconstrucció: 

- Els tres frontals del retranqueig dels brancals tenen una amplada molt similar o igual. 

- La profunditat que s’aprecia entre el pla de façana i el frontal del brancal correspo-
nent al primer arc en degradació és inferior a la profunditat dels altres dos arcs en de-
gradació. 

- Es posa de manifest un fet curiós: s’aprecia perfectament que les columnes exteriors 
estan clarament separades dels brancals, una línia d’ombra ho testimonia. En canvi, la 
columna interior de la dreta sembla no estar exempta del brancal, o, en tot cas, si ho 
està es molt lleugerament ja que no veiem cap línia d’ombra. De la columna interior 
de l’esquerra no podem dir res, la perspectiva ens impedeix apreciar la seva trobada 
amb el lateral del brancal. 

- A cada columna li correspon un arc format per arquivoltes de secció circular. Però si 
ens hi fixen en detall, en el cas de les columnes interior l’encaix és exacte: l’arrencada 
de la secció circular de les arquivoltes sembla correspondre exactament amb la posi-
ció frontal de la columnes. En les columnes exteriors no és així: l’arrencada de secció 
circular no coincideix exactament amb la posició de la columna, està desplaçada cap a 
l’exterior i les arquivoltes descriuen un arc amb un diàmetre més ample que la separa-
ció en alçat de les columnes exteriors. 

Per entendre l’articulació dels elements de la portalada podem atendre també a dues restitu-
cions ja efectuades. La primera, una planta reconstructiva de la base de la portalada 
(imatge 221), és deguda al Taller Escola d’Arqueologia (1990, p. 274 fig. 298). Les mides 
de l’obertura de la porta (1.65 metres), l’amplada de l’obertura principal definida per la mot-
llura de boet (4.05 metres) i la profunditat total (1.85 metres) són plenament coincidents 
amb l’aixecament realitzat mitjançant sistemes òptics pel present treball. Pel que fa a 
l’articulació de les peces, es dibuixen les bases del primer i del segon nivell de columnes 
exactament iguals, tot i que al text que acompanya el dibuix es menciona que les del primer 
nivell són diferents, amb una escòcia més ampla. Els tres frontals del retranqueig dels bran-
cals són diferents, l’exterior de 24 centímetres, l’intermedi de 50 centímetres i l’interior de 
45 centímetres. La profunditat entre el pla de façana i el frontal del brancal corresponent al 
primer arc en degradació (27 centímetres) és menor que la profunditat dels altres dos arcs 
en degradadació (36 centímetres cadascun). Les columnes es dibuixen exemptes respecte al 
pla lateral dels brancals i tangents respecte al frontal, amb una solució idèntica en els dos 
nivells. Les mides descrites s’han obtingut inserint la planta en un programa de CAD i esca-
lant-la prenent com a referència l’escala gràfica de la figura. 
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imatge 221/ Planta reconstructiva de la base de la portalada segons el TED’A (1990, p. 274 fig. 298). 

La segona restitució la trobem als dibuixos realitzats pel Josep M. Puche i la Unitat de Do-
cumentació Gràfica del ICAC, inclosos a la Memòria d’intervenció arqueològica del Projecte de 
consolidació de les voltes de l’Amfiteatre de Tarragona (Puche, 2009). El treball consta d’un inven-
tari gràfic de les peces de la portalada i altres peces originalment pertanyents a l’església 
romànica. Les fitxes inclouen fotografies i seccions, aquestes últimes dibuixades amb mit-
jans tradicionals (plantilles, etc.), és a dir, es van aixecar en 2D de les mateixes peces aquí 
estudiades en 3D. En base a aquest inventari es va articular una restitució de la portalada en 
planta i alçat. Finalment, a partir de l’aixecament en 2D es van generar models simplificats 
d’algunes de les peces i van ser inserides en un model 3D. L’interés d’aquesta restitució pel 
present treball és evident: l’objectiu final era el mateix, obtenir una reconstrucció virtual de 
la portalada, però mitjançant metodologies completament diferents. 

A partir de l’alçat i la planta d’en Josep M. Puche, on es sintetitza la interpretació que fa de 
l’articulació de les diferents peces, podem fer algunes precisions: 

- Se’ns mostra la portalada amb un mainell central. A la fotografia del fons Vallvé 
(imatge 86) sembla intuir-se la seva presència, però no es distingeix clarament si el que 
veiem són les restes del mainell o la traça de la trobada d’un envà amb el tapiat de 
l’obertura. Aquest element no apareix al primer aixecament fiable que tenim (Domènech 
Mansana, 1913), quasi contemporani a la imatge d’en Vallvé. Implicaria dividir l’obertura 
en dos trams d’uns 75 centímetres de llum, manifestament estrets. 

- La motllura de la imposta no es correspon amb el que ens mostren les fotografies anti-
gues. Consta d’una secció central inclinada amb bocells a la base i el coronament, men-
tre que en les imatges de principis del segle XX tan sols s’aprecia un xaflà a la meitat in-
ferior i una meitat superior sense cap motllura. 

- Als capitells veiem motllures en forma de bocell al collarí i al coronament de l’àbac. Si 
els comparem amb els dos capitells modelats en 3D pel present treball la del collarí 
sembla correcta, però els àbacs acaben amb en una franja escairada respecte al pla del 
coronament. 

- Les columnes es presenten tangents als retranquejos dels brancals, no exemptes. 
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- Les bases del primer i segon nivell de columnes es dibuixen idèntiques, sense atendre a 
les diferències en l’amplada de l’escòcia, mencionades pel TED’A (1990, p. 274 fig. 298) 
i evidents en l’aixecament 3D dels capitells emmagatzemats. 

- Es proposa una alçada entre l’arrencada de les columnes i el coronament de la motllura 
de la línia d’imposta de 231 centímetres, inferior a la que nosaltres hem deduït. 

 
imatge 222/ Alçat i planta de la portalada segons Josep M. Puche (2009). 
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12.3.8. ANASTILOSI VIRTUAL 

L’objectiu era generar un model que inclogués l’aixecament en 3D de la base de la portala-
da, les reproduccions virtuals de les peces existents que havíem estudiat, els models de pe-
ces que es podien deduir a partir de les existents i una hipòtesi de les parts que faltaven. 
Apart calia treballar amb els modes 2D (plantes alçats i seccions) de la base de la portalada i 
de les peces estudiades per poder encaixar els diferents elements. Es va decidir treballar 
amb un software, Rhinoceros, que permet manipular models 3D importats (incloses les textu-
res) i modelar en 3D i 2D. 

- TREBALL EN PLANTA, ALÇAT I SECCIÓ PER INTEGRAR ELS AIXECAMENTS 3D 

En primer lloc es va assajar la col·locació en planta de les bases de les columnes. Es van 
considerar dues opcions:  

(a) Amb la directriu llarga dels blocs on estan tallades en perpendicular a la façana (mei-
tat esquerra de la imatge 223). 

(b) Amb la directriu llarga dels blocs en paral·lel a la façana (meitat dreta de la imatge 
223). 

En tots dos casos es situava la base amb escòcia ample a la part externa i la base amb escò-
cia estreta a l’interna. La opció (a) no era gaire satisfactòria; els blocs de pedra interferien 
amb les restes de la base de la portalada, apart no quedava espai per l’aplacat dels brancals 
situats darrere les columnes. La opció (b) encaixava perfectament; a la imatge 224 veiem 
un detall de la disposició virtual dels models de les peces sobre el model de les restes de la 
base. Aquesta interpretació és perfectament coherent amb l’assaig de col·locació real de les 
mateixes peces dut a terme pel TED’A (1990, p. 274, fig. 300), el qual reproduïm a la 
imatge 225. 

Tan sols hem aixecat dues bases, assumim que les dos meitats de la portalada són simètri-
ques. Els blocs de les bases inclouen l’arrencada del brancal lateral i permeten deduir la 
posició del brancal frontal; un cop situades es poden establir les dimensions en planta de 
l’esgraonat de la portalada, amb tres frontals idèntics de 42 centímetres, un retranqueig en-
tre la façana exterior i el frontal del primer arc de 20 centímetres i una profunditat dels 
brancals laterals de les columnes de 37.5 centímetres. 

La posició en planta d’aquestes dues bases permet establir també la posició de les corres-
ponents columnes. No havíem modelat cap dels fragments de columna emmagatzemats, 
però sí mesurat manualment el seu diàmetre, uns 20 centímetres, que encaixa perfectament 
amb la part superior de les bases i amb el collarí dels capitells. De fet, el cercle de la secció 
de les columnes està marcat per una incisió de picapedrer a la base dels blocs on estan ta-
llats els capitells. Les columnes queden exemptes respecte a l’esgraonat dels brancals; la 
exterior a 3.5 centímetres del brancal lateral i a 2.5 centímetres del frontal; en la interior la 
disposició s’inverteix, queda a 2.5 centímetres del brancal lateral i a 3.5 centímetres del 
frontal. 
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imatge 223/ Possibles disposicions de les bases de la portalada. 
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imatge 224/ Detall de la col·locació proposada per les bases del costat dret de la portalada. 
 

 
imatge 225/ Disposició de les bases de la portalada proposada a (TED'A, 1990, p. 274). 
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A partir de la proposta de col·locació de les bases, de les mides generals en planta deduïdes 
mitjançant l’aixecament de les restes in situ, les alçades aportades per la restitució perspecti-
va de la fotografia d’en Vallvé i l’examen de l’articulació general dels diferents elements, 
vam dibuixar un model 3D lineal de l’estructura general de la portalada (en vermell al cen-
tre de la imatge 226). Al voltant d’aquest model vam situar en 3D la planta i els alçats de 
les restes de la base. Sobre les plantes i alçats superposàvem els aixecaments lineals de les 
diferents cares de cada peça, els quals quedaven emmarcats pels rectangles que representen 
la projecció dels envolvents definits als models de les peces en 3D. Això permetia, un cop 
ubicada una peça correctament en planta i alçat, situar el paral·lelepípede de l’envolvent del 
seu model en 3D (veure imatge 227). 

Ja situats els blocs de les bases i deduïda la posició de les corresponents columnes, vam 
col·locar els dos capitells que havíem modelat. Els blocs on estan tallats es disposen amb la 
directriu llarga paral·lela a la façana. La referència de la seva posició en alçat venia donada 
per la distància que havíem deduït gràcies a la imatge d’en Vallvé entre el marxapeu de la 
portalada i la part inferior de les motllures de la línia d’imposta: 2.86 metres. Donat que els 
blocs de les bases tenen una alçada de 33.2 centímetres i els dels capitells de 39.5 centíme-
tres, es dedueix un desenvolupament de les columnes de 213.3 centímetres. 

No vam localitzat entre les peces emmagatzemades cap fragment de la motllura de la im-
posta. Hem identificat dues peces catalogades per Josep M. Puche (2009) que poden cor-
respondre a la imposta de la portalada. Sobre la primera (ACA-100-09-CXXXI) tenim dub-
tes, es tracta d’un petit fregament amb una motllura aixamfranada similar a la que veiem a 
les fotografies anteriors a l’enderroc, el problema és que la seva alçada (uns 11.5 centíme-
tres) sembla inferior a l’alçada que hem deduït en la restitució perspectiva (uns 14 centíme-
tres); i la part aixamfranada ocupa un terç de l’alçada, quan a les imatges sembla que sigui a 
la inversa: el xamfrà es desenvoluparia en dos terços de la motllura i la part escairada seria 
el terç restant. La segona peça (ACA-100-09-CXCVIII) sí que té més probabilitats de per-
tànyer a la imposta; és de majors dimensions, una 50 x 40 centímetres en planta, amb una 
alçada que sí correspon amb la que hem deduït per la motllura, uns 14 centímetre, i un 
xamfrà similar en proporcions al de les fotografies; presenta un retranqueig d’uns 10 centí-
metres que pot encaixar amb l’esgraonat en planta de la imposta. 
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imatge 226/ Model 3D lineal simplificat de la portalada, envoltat de les plantes, alçats i seccions de les restes de la base. 
 

 
imatge 227/ Metodologia usada per situar l’envolvent de les peces modelades. 
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- MODEL 3D AMB TEXTURES DE LES PARTS EXISTENTS I ESTUDIADES 

Les tres arquivoltes de secció circular que hem modelat (portal03, portal04, portal06) tenen el 
mateix radi de curvatura: 141.5 centímetres a l’intradós, que sembla correspondre perfec-
tament amb el radi de curvatura de l’extradós de la única motllura de secció escairada que 
hem modelat (portal05), tal com es pot apreciar al model 3D de la imatge 228. Donat que 
l’arquivolta escairada té un frontal de 21 centímetres, si considerem que les arquivoltes de 
secció circular internes tenen la mateixa secció que les externes (23 centímetres), es dedueix 
que l’intradós de les internes té un radi de curvatura de 97.5 centímetres, o el que és el ma-
teix, descriu un diàmetre de 195 centímetres, que encaixa quasi exactament amb la llum de 
192 centímetres entre les dues columnes internes. El desplaçament és més considerable en 
el cas de les columnes externes, presenten una llum de 274 centímetres, considerablement 
més estreta que els 283 centímetres del diàmetre descrit per les arquivoltes de secció circu-
lar externes. En definitiva, la secció circular de les arquivoltes internes s’entrega quasi exac-
tament amb la directriu de les columnes internes, el desplaçament és de 1.5 centímetres, 
mentre que la directriu de les columnes externes està desplaçada 4.5 centímetres respecte a 
la directriu de la secció circular de les arquivoltes. 

 
imatge 228/ Col·locació de les arquivoltes de secció toral i l’arquivolta de secció escairada. 
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- MODELAT DE LES PECES I LES PARTS QUE FALTEN 

A la imatge 229 veiem els models 3D de les 8 peces estudiades i de les restes in situ, situats 
respecte un encaix lineal simplificat de la portalada. Com es pot apreciar tan sols havíem 
restituït una part molt petita de l’estructura desmuntada. Per completar l’anastilosi calia fer 
aixecaments d’altres peces o models simplificats de les que es podien deduir. Vam optar per 
la segona opció. Si assumíem que la portalada era perfectament simètrica i els seus arcs 
perfectament semicirculars, podíem modelar les bases, capitells i arquivoltes que ens falta-
ven. 

 
imatge 229/ La base de la portalada amb les peces existent modelades en la seva posició corresponent. 
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El modelat de les arquivoltes necessàries per completar l’anastilosi no presentava gaires 
dificultats, tan sols calia definir la secció tipus i generar una superfície de revolució amb els 
radis de curvatura que havíem deduït. No havíem aixecat cap de les peces de pedra local 
amb una motllura de boet que emmarcaven la portalada, per restituir-les ens vam basar en 
mesuraments directes del trams de motllura conservats a la base de la portalada. Pel que fa 
a les columnes, tot i que els fragments examinats presentaven una certa irregularitat en la 
seva secció, vam assumir que eren perfectament circulars i de 20 centímetres de diàmetre. 
A la catalogació realitzada per Josep Maria Puche (2009) en trobem molts fragments de 
l’aplacat de marbre blanc que formava l’acabat dels brancals; són lloses amb gruixos entre 5 
i 10 centímetres que hem pogut examinar entre el material emmagatzemat; quan vam fer la 
tria de peces significatives havíem considerat que no tenia gaire sentit modelar-ne alguna en 
3D, per resoldre el ‘trencaclosques’ del seu encaix caldria tenir-ne una mostra significativa, i 
de fet la posició dels plans dels brancals queda perfectament definida gràcies a les bases, de 
manera que els hem modelat com a superfícies planes. Les peces que van presentar més 
dificultats van ser les 2 bases i els 2 capitells que ens faltaven; bona part de les seves super-
fícies no corresponen a les figures simples que s’acostumen a combinar per modelar en 3D 
(cub, cilindre, tor, etc.), va ser necessari seccionar les peces que havíem aixecat en 3D per 
obtenir una sèrie de seccions, simplificar-les mitjançant poligínies i generar superfícies tipus 
NURB que formessin una transició entre elles. A la imatge 230 veiem l’exemple d’una de 
les bases, amb les poli-línies que sintetitzen la seva geometria a l’esquerra i les superfícies ja 
generades a la dreta. 

 
imatge 230/ Modelat geomètric. Base amb escòcia ample de la banda esquerra de la portalada. 
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- L’ANASTILOSI COMPLETADA 

Entenem que la principal conclusió d’aquest treball és gràfica: el model complet de la portala-
da. Un fitxer informàtic en 3D on s’ha integrat tota la informació generada: 

- L’aixecament de les restes de la base de la portalada amb les corresponents textures 
(imatge 231) 

- L’aixecament de les diferents peces estudiades situades en la seva posició original,  
també amb les seves textures reals (imatge 232). 

- Les peces modelades amb CAD, amb una geometria deduïble a partir de l’aixecament 
i l’estudi de les peces existents (imatge 233).  

- Un modelat simplificat de les parts desaparegudes (imatge 234). 

A partir d’aquest model es poden generar plantes, alçats i seccions (imatge 235 i imatge 
236). Considerem que aquesta anastilosi virtual permet composar una restitució de la porta-
lada equivalent a una anastilosi in situ, perfectament possible en aquest cas si es considerés 
pertinent i es disposés del pressupost necessari, però no sempre és així: de vegades les dife-
rents parts que composaven una estructura arquitectònica pertanyen a institucions diferents 
i són difícilment traslladables, pensem, per exemple, en els frisos del Partenó d’Atenes ex-
posats al British Museum. Creiem també que l’anastilosi virtual té avantatges des del punt de 
vista científic: es poden assajar simultàniament diferents configuracions de l’estructura, es 
poden afegir fàcilment elements que es descobreixin o identifiquin posteriorment, i facilita 
la col·laboració entre estudiosos ja pot ser examinada sense sortir del despatx. L’anastilosi 
virtual pot ser entesa també com un pas previ per executar una anastilosi in situ i, en conse-
qüència, com una metodologia per redactar projectes de reconstrucció d’estructures amb 
valor patrimonial. 
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imatge 231/ Restes de la base de la portalada i traçat general de la seva configuración arquitectònica. 

 
imatge 232/ Anastilosi de la portalada. Les peces existents situades en la seva posición corresponent. 
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imatge 233/ Anastilosi de la portalada. Peces deduïbles a partir de les exitents. 

 
imatge 234/ Anastilosi de la portalada. Restes de la base, peces exitents, peces deduïbles i parts desaparegudes. 
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imatge 235/ Configuració proposada de la portalada. Alçat i planta. 
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imatge 236/ Configuració de la portalada. Secció. 
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