CATEDRAL

5

6

14

9

12
4

4

3

1

2

13
15

16

8

➡

7

10

11

La catedral de Santa Maria de Tortosa està situada en l’espai en el qual tradicionalment s’ha
ubicat el fòrum romà, després ja com a lloc de
culte, la seu visigòtica, i probablement la mesquita. Entre 1158 i 1178 s’hi bastí la desapareguda seu romànica, que estava situada dintre del
recinte de l’actual temple. Les obres de la catedral gòtica s’iniciaren l’any 1347 i continuaren
fins a mitjan segle XVIII. Es construí adossada al
claustre del segle XIII i a les dependències comunitàries de la Canònica, fundada al segle XII.
La planta de la catedral és de tres naus sense
creuer, amb capelles laterals entre els contraforts
i coberta amb voltes de creueria. Del conjunt de
les capelles de la basílica en destaca sobretot la
dedicada a la Mare de Déu de la Cinta, patrona
de la ciutat. Construïda entre els anys 1672 i 1725,
es tracta d’un exemple de barroc ple.
La construcció de la façana principal va representar l’acabament de l’obra de la catedral. El
projecte original, que seguia esquemes barrocs,
resta inacabat.
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Unides a la Catedral per l’espai del claustre s’han
conservat gairebé íntegres algunes de les
antigues dependències de la Canònica
agustiniana fundada en el segle XII pel bisbe
Gaufred, abat del Monestir de Sant Ruf, a Avinyó,
i primer bisbe de Tortosa després de la conquesta
cristiana. Aquestes sales, obrades entre els segles
XII i XIV arran del mur que protegia la zona del
Fòrum de la Dertosa romana, eren destinades a
la vida comuna i activitats dels canonges regulars
de Sant Agustí i dels altres clergues destinats al
servei litúrgic, cultural i hospitalari de la Catedral. Les sales alberguen actualment l’Exposició
Permanent del Fons Artístic de la Catedral i
Canònica de Santa Maria.
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