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Amb aquest treball volem fer una actualització del
coneixement de l’urbanisme de la Tàrrega dels segles
xi al xv a partir de les noves dades aportades per les
intervencions arqueològiques dutes a terme a Tàrrega en els darrers 20 anys i la revisió d’una part de la
documentació sobre aquesta època. L’últim estat de la
qüestió important sobre l’expansió urbanística de Tàrrega en època medieval que teníem fins a l’any 2014
era de Jordi Bolós, publicat a la Catalunya Romànica
l’any 1997. En línies generals, els continguts principals
del la seva important aportació creiem que són en la
seva major part vigents. Amb tot, d’ençà d’aquesta publicació, l’arqueologia urbana a Tàrrega ha tingut una
activitat important que ha permès constatar aspectes
que no s’havien previst abans, així com evidenciar arqueològicament hipòtesis i teories ja apuntades o bé
definir-les millor. Algunes d’aquestes aportacions ja
s’han plasmat en el recentment editat catàleg de l’exposició permanent “Tragèdia al call. Tàrrega 1348” (Saula [cur.] 2014). No obstant això, l’arqueologia a banda
de resoldre incògnites també genera noves qüestions i
planteja noves hipòtesis.
En aquests 20 anys, des de la presència d’arqueòlegs en
l’organigrama municipal a través del Museu Comarcal
de l’Urgell, s’ha actuat en un nombre significatiu de jaciments d’època medieval i moderna de dins i fora del
recinte murallat del segle xiv. Les intervencions que ara
volem destacar per la seva rellevància i per l’aportació
d’informació i de coneixement històric són, entre d’altres, les del castell de Tàrrega, el portal de sant Antoni, la
plaça Major, el call, el monestir dels Framenors (posteriorment conegut com convent dels Agustins) i el seu
raval, el pont gòtic sobre el riu Ondara i la necròpolis de
les Roquetes (el fossar dels jueus de Tàrrega). Aquests
jaciments ens ajuden a completar una mica més la visió
de la Tàrrega medieval i de la seva evolució urbanística.
Bolòs plantejava tres fases de creixement de la Tàrrega dels segles xi al xiv, i marcava una primera fase

de creixement del castell fins al carrer de la Cendra i
Capellans; una segona fase d’expansió vers el sud, que
comprèn (a grans trets) del carrer de la Cendra fins
al riu, i una tercera fase d’expansió vers el nord-est a
partir dels actuals carrers Agoders, del Carme, Santa
Anna i Sant Joan.
En la nostra proposta parlarem més de zones d’expansió urbana que de moments d’expansió de la vila
medieval, ja que hi ha parts d’aquestes àrees, especialment pel que fa al segon i tercer moment esmentats en
la Catalunya Romànica que han pogut créixer de forma paral·lela o coetània. Per altra banda, a les tres zones esmentades hi afegim un altra àrea que inclou els
espais de fora muralles on trobem elements destacats
en els quals hem pogut intervenir, com és el cas del
monestir dels Framenors, amb el raval de sant Agustí
i el pont sobre l’Ondara, i el cementiri jueu identificat
al jaciment de les Roquetes.

EL CASTELL I LA PRIMERA FASE DE
CREIXEMENT DE LA VILA
El castell
L’origen de la vila medieval de Tàrrega és el castell
conquerit per Ramon Berenguer I l’any 1056. Aquesta
fortificació controlava la cruïlla de comunicacions que
constitueixen els eixos viaris que van de Barcelona a
Lleida i de Tarragona a Tàrrega, des d’on aquest eix viari es ramifica en tres eixos que van a Guissona, Agramunt i Balaguer i des d’aquests punts a altres localitats
del Prepirineu i Pirineu.
Un dels primers documents coneguts del castell és
l’encàrrec al seu primer castlà, Ricard d’Altemir (1058),
de refortificar el castell, que en aquest moment podia
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Figura 1. El castell de Tàrrega des del sud-oest. Any 2014. Foto: Oriol
Saula. MCUT.

estar configurat per una petita torre, que fins a aquell
moment havia constituït una defensa avançada de la
línia de frontera. La nova fortificació havia de disposar de dues grans torres de cent pams d’alçada. Una
d’aquestes havia de reaprofitar la torre preexistent i
recréixer la seva cota. L’obra s’havia de completar amb
dues bestorres de 50 pams d’alçada i un conjunt de
murs que havien d’enllaçar aquestes estructures, havia
d’estar feta en dos anys i possibilitar que al castell s’hi
poguessin allotjar 10 cavallers (Garcia 2014, 47-48).
El termini és ampliat a un any més el 1061 i el 1068 es
té constància que el castell ja podia albergar a 20 cavallers en el nou nomenament que es fa. Tot i que aquesta notícia evidencia la capacitat del recinte del castell,
desconeixem si les obres es van executar conforme al
plantejament original (figura 1).
En tot cas, en un document força posterior de l’any
1328 referent a l’informe sobre la inspecció que es va
fer al castell de Tàrrega durant el regnat d’Alfons III
el Benigne, els comissaris reials anotaren que les ordres donades al castlà no van ser mai seguides, ja que
en el moment de la visita el castell restava sense torres
ni mur, i en total desús. Ressenyaren també l’existència
d’alguns habitatges destruïts igualment. Els comissaris
reials finalitzaren l’informe afirmant que “dictum castrum Tarrega est dirutum” (Sabaté 1991, 58). Tot plegat
fa qüestionar si realment es van executar les obres tal
com s’havien planificat al segle xi.
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Pel que fa a les intervencions arqueològiques dutes a
terme al castell de Tàrrega des de l’any 1999 fins al
2009, no ens aporten molta llum pel que fa als seus
primers moment de vida i menys pel que fa a les estructures defensives del segle xi. Amb tot, cal destacar d’aquest període, que dataríem entre el segle xi i
la primera meitat del segle xiv, un conjunt d’àmbits
situats a la banda sud del recinte disposats en bateria
i delimitats per una línia de tancament per la banda

Figura 2. Imatge del castell on podem veure diferents moments constructius: de dreta a esquerra, en primer lloc, es pot veure el mur de
tancament del segle xv; en segon lloc, visible a la part baixa de la imatge, tallat i sortint fora de l’actual recinte, trobem les restes d’un mur de
tancament datat de forma preliminar al xiv; en tercer lloc, s’aprecien les
restes d’àmbits dels segles xi-xiii (seccionats pel mur del xv) i en quart
lloc, s’observa el retall de la cisterna amortitzada al segle xv. El mur de
tancament a la part baixa de la imatge és una refecció de finals del
segle xix. Intervenció de 2009. Foto: Oriol Saula. MCUT.

nord de 14,8 metres de llargada que presenta diferents refeccions. Els àmbits estan conservats parcialment i només se’n va poder documentar una llargada
d’entre 1,3 i 1,6 metres com a màxim, ja que estaven
tallats per un mur posterior, datat al segle xv, que
afectava els espais esmentats quan aquests ja es estaven deteriorats i reblerts per l’enderroc dels murs i
altres sediments (figura 2). L’amplada interna de tres
dels àmbits és de 2,8 metres, 5,4 metres i 4,7 metres.
L’espai central havia estat comunicat per una porta
(posteriorment tapiada) amb l’àmbit més estret situat
a l’oest. Potser aquestes compartimentacions són part
dels habitatges destruïts esmentats en la inspecció de
1328, però no ho podem verificar, ja que l’escàs material que es trobà a l’interior no ens permeten fer més
precisions. En un dels nivells en contacte amb el paviment d’un dels àmbits es documentà ceràmica de
factura prefeudal, altmedieval o paleoandalusina. En
conjunt, l’escàs material ceràmic trobat en aquests es-
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pais1 és de torn lent i cuita reductora, de difícil precisió cronològica, però que en cap cas sembla anar més
enllà del segle xiii – principis del xiv.
Just a la banda nord d’aquests àmbits s’excavà una cisterna de grans dimensions. Aquesta estructura estava
excavada en el terreny natural de margues i roca sorrenca i no presentava cap tipus de revestiment amb
pedra, ni existia cap evidència que hagués arribat a estar folrada amb pedra per evitar l’erosió de les parets.
El seu retall a la seva part inferior mesura 12 metres
de llargada per 8 metres d’amplada i presentava 4,5
metres de fondària conservada. La cisterna tenia un
pou de captació d’aigua a l’interior que actuava al seu
torn de filtre de l’aigua de pluja que allí es recollia. Es
va documentar l’estructura del pou a mig desmuntar,
fet que evidencia el desús i la posterior amortització
de tot el conjunt. L’abandonament de la cisterna el
podem datar pels materials arqueològics trobats en el
reompliment del gran retall fet per a la seva construcció. La cronologia dels materials ceràmics ens apunten que el rebliment podria haver tingut lloc durant la
segona meitat del segle xv, potser en relació amb les
obres de refortificació del castell fetes durant la guerra
civil de la Generalitat contra Joan II (1462-1472)2, però
no descartem una data una mica anterior, però sempre posterior a principis del segle xv. En tot cas, la presència d’una cisterna d’aquestes dimensions ens indica
una previsió d’abastament d’aigua important, per a un
contingent gran de persones. Tot i amb això, l’absència
de parets de folre de la cisterna,3 que protegeixin la
roca sorrenca i les argiles naturals on s’excava evidencien una construcció precària, en ús durant el segle
xiv i possiblement amb una vida curta.
El retall sud de la cisterna segueix en paral·lel el mur
de tancament nord dels àmbits abans esmentats, aspecte que ha fet plantejar la possibilitat de si en un
moment inicial de la cisterna haguessin pogut arribar
a funcionar coetàniament un temps. Però el possible
abandonament proposat d’aquests àmbits en un moment anterior al 1328 i la fragilitat constructiva de la
cisterna, juntament amb la seva data d’amortització
ens fan plantejar seriosos dubtes sobre aquesta possibilitat i més aviat ens decantem per creure que la cis-

terna s’excava en un moment en què aquests àmbits ja
es troben abandonats.
Pel que fa al mur sud datat en la segona meitat del segle xv, és una estructura feta amb carreus ben escairats
disposats de llarg i través i obrat amb morter de calç
i que presenta una gran amplada per tal de poder suportar atacs amb artilleria pesada. El mur conserva una
llargada de 26,70 metres i una alçada total màxima
de 8,19 metres. Presenta un primer tram o banqueta
d’1,25 metres vertical, un segon tram atalussat de 3,70
metres que es conserva íntegrament en la seva alçada i un tram superior, altre cop vertical, que en el seu
punt més ben conservat té una alçada de 3,24. En la
seva part superior el mur presenta una amplada que
oscil·la entre els 3,55 i els 3,70 metres. A l’extrem oest
el mur es veu clarament com s’adossa a una estructura anterior, només conservat en una tram de vora 3
metres a la zona esmentada. Aquest mur més antic,
que també està tallat, hauria continuat vers l’oest pel
vessant sud-oest del castell, on es documenta arrasat
en la seva solera4. La seva cara vista queda tapada per
la construcció al davant del mur del xv, però es pot
apreciar un petit tram de la seva cara externa, on s’evidencia una dimensió inferior de les pedres emprades
en el parament extern i intern que marquen una clara
diferència respecte al mur del xv.
El castell va representar, especialment durant l’època
medieval, una defensa avançada vers ponent que sobresortia respecte del recinte murallat de Tàrrega. Més
enllà del castell, vers l’oest, només es documentaria
en aquest període el convent de Santa Clara, a banda
d’eres i cases de camp i altres construccions aïllades. El
castell perdria durant l’època moderna la seva finalitat
defensiva, i només es refortificaria en ocasions puntuals, com van ser les guerres carlines del segle xix. El
seu ús principal seria el de corrals de bestiar i com a
indret per a abastiment de pedra.
Les excavacions dutes a terme al castell han posat de
manifest l’espoli de pedra que han patit les seves parets
i el desmuntatge de la pràctica totalitat d’estructures
antigues internes, així com l’arrasament de nivells arqueològics medievals i moderns fins a arribar a ter-

1. S’han trobat únicament fragments informes de difícil atribució formal.
2. Informació extreta del buidatge documental portat a terme per Manel Salas Flotats “El castell de Tàrrega investigació documental”, encarregat
pel MCUT (inèdit).
3. Si va existir algun tipus de revestiment no n’ha quedat cap tipus d’indici; cap resta de mur de pedra, ni vestigis de morter vora la paret tallada al
terreny natural ni cap empremta d’estructures desmuntades.
4. Agraïm la informació facilitada per l’empresa Iltirta Arqueologia, responsables de la intervenció al castell l’any 2014. Informació que exposem amb
caràcter preliminar pel que fa a la precisió cronològica de l’estructura atribuïda al segle xiv a la qual s’adossa el mur del xv.
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reny geològic en la major part de l’àrea interior del
recinte fortificat oest i nord. Tan sols el mur sud presenta un tram conservat de 20 metres corresponent al
segle xv. Tot i això hi ha traces de restes d’estructures
constructives antigues en determinats punts del recinte interior i vessant sud.
Pel que fa a la porta d’entrada del castell, l’espoli de
pedra i les reformes fetes a finals del xix i principis del
xx han esborrat tot rastre de la seva presència física.
Amb tot, l’urbanisme del vessant est del castell, amb
els carrers del castell i pujada al castell que conflueixen
en aquest punt, els vestigis documentats del traçat de
la muralla, així com les traces de les estructures i espais de la banda exterior est del castell indiquen que
l’entrada havia de ser per aquesta banda.

Figura 3. Imatge aèria de Tàrrega amb la situació de la primera zona
d’expansió urbana a partir del castell i del seu recinte murallat de la
segona meitat del xi i primera meitat del xii. Vol de 1964. © Institut
Cartogràfic de Catalunya.

El creixement urbanístic a partir del castell i
primera zona de creixement urbà
La població de Tàrrega creix d’esquena al castell, que
com ja s’ha apuntat queda com una defensa avançada
vers Lleida. D’aquesta manera, la població s’estén pels
vessants est, sud-est i nord-est del turó del castell, cap
a les vies de comunicació que passen pel peu de la fortificació i que es creuen en l’indret on posteriorment
hi hauria la primitiva plaça de Sant Mateu (rebatejada com a plaça de Sant Antoni a partir del la primera
meitat del segle xiv). S’ha plantejat l’existència d’una
primera fase de creixement en relació amb aquesta
zona. Els carrers de Pujada al castell i del Castell, entre d’altres,5 vertebren aquest primer nucli poblacional
que en un primer moment arribaria a la línia formada
pel carrer de la Cendra/Major i carrer de Capellans
(Bolós 1997, 559-560). D’aquesta manera, el carrer
Major, que segueix el traçat de l’antic camí ral que va
de Barcelona a Lleida hauria actuat de límit exterior
de la població vers el sud, fins a la segona meitat del
segle xii. Mentre que el carrer de Capellans actuaria
de límit nord-est (figura 3).
No s’ha dut a terme més intervencions en aquests
punts que puguin corroborar arqueològicament la
presència d’aquesta primera línia defensiva. Amb tot,
la lectura de la cartografia de la traça urbana i la interpretació de l’escassa documentació existent ens indiquen que el traçat del primer nucli defensiu havia
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Figura 4. Restes d’un hipotètic portal al tram inicial del carrer Pujada al
Castell. Foto: Oriol Saula. MCUT.

de ser aquest. Al carrer Pujada al Castell, un dels més
antics del nucli antic de Tàrrega, conserva en el tram
que va entre el carrer Major i el de la Cendra una estructura visible avui en dia en alçat i a una distància de
6 metres i escaig respecte del carrer Major, que podria
correspondre al muntant d’un possible portal de la
primitiva muralla o línia defensiva de tancament de la
vila (figura 4). Aquesta estructura presenta tres grans
blocs de pedra sobreposats (l’arrebossat de la paret no
permet veure si continuaria cap amunt), el primer dels
quals es sobreposa a una estructura que podria ser un
marxapeu del portal. Aquest possible portal coincideix amb algunes divisions parcel·làries entre el carrer

5. Segarra Malla (Segarra 1979, 8) esmenta que entre l’església de Sant Antoni i l’antic hospital de sant Antoni hi havia el carrer de Montalbà que
pujava fins al castell. També esmenta en aquest sector de Tàrrega el carrer del Forn de la Plaça, en l’indret on més tard hi hauria les carnisseries.
També cita un carrer que també tenia el nom de carrer del Castell, però que segons Segarra sortia de la plaça Major i anava fins al carrer que puja
al castell des de carrer de la Cendra. Alguns d’aquests carrers es poden encara intuir analitzant el traçat urbà de les cases que ocuparen el seu lloc
i de les cases que hi limitaven.
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de la Cendra i Major i canvis en els paraments interns
de les cases, que han quedat fossilitzades a una distància similar, al voltant dels 6 i 7 metres respecte la línia
de façana del carrer Major vers el de la Cendra. Una
intervenció arqueològica en aquest punt del carrer de
la Pujada la Castell i un estudi exhaustiu de la línia
que tracen les divisions parcel·laries i altres divisions
internes de les cases ens permetria poder aportar més
llum sobre aquest plantejament del límit sud del primer nucli de la població.
Aquest límit en la zona de la plaça Major és poc precís,
si bé sembla que giraria cap al carrer Capellans (Bolòs 1997, 559), i deixaria la major part de la plaça fora
de la línia de tancament de la vila. D’aquesta manera,
la cruïlla de comunicacions que representa el creuament del camí ral de Lleida a Barcelona amb la via que
puja de Tarragona i va cap a muntanya quedaria fora
d’aquest límit.
Per la topografia urbana pensem que el carrer Capellans podria actuar de límit en aquest primer moment,
possiblement la línia de façana de les cases de la banda
sud del carrer.6 Per altra banda, el carrer Urgell sembla
més un carrer fet posteriorment que trenca un parcel·lari primitiu, ja que les parets mitgeres de les cases
de banda i banda del carrer no estan disposades perpendicularment respecte al carrer i no formen angles
rectes amb les façanes, a diferència de la resta de carrers d’aquest moment inicial. Caldrà investigar en quin
moment entre el segle xii i xiv es crea aquest vial que
després esdevé un dels eixos de comunicació principals
que travessen la vila i que surt en direcció a Balaguer.

SEGONA ZONA D’EXPANSIÓ URBANA
Al llarg del segle xiii es produeix un important creixement de la vila. L’opinió generalitzada (Bolòs 1997,
559) ens marca un creixement de la vila vers el sud,
amb la urbanització del carrer Major, la plaça de sant
Mateu (posteriorment de Sant Antoni) i tots els carrers que baixen d’aquests punts en direcció al riu.

La Vila Nova
La conquesta de Lleida de 1149 fa que la inestabilitat territorial pròpia d’una terra de frontera com era
Tàrrega fins aquell moment, doni pas a una zona
segura on les poblacions experimenten creixements
notoris. A mitjan segle xii, vers 1155, hi ha constància documental de la urbanització d’un sector nou de
la població que s’anomena Vila Nova i que s’ha posat en relació amb l’actual carrer de Vilanova (figura
5). Segons Bolós (Bolòs 1997, 559) aquest sector de
Tàrrega correspondria al segon moment important
d’expansió urbanística i implicaria la urbanització
de tot l’espai de sota el carrer Major fins al riu. Com
apunta Garcia Biosca (Garcia 2014, 50), el parcel·lari
d’aquesta zona, i en concret del carrer de les Piques i
carrer de Sant Agustí, presenta una modulació mètrica molt regular, que recorda la de les viles noves
o bastides que es comencen a donar en el segle xii.
Per altra banda, la manera de construir emprant arcs
apuntats per fer les parets mitgeres que veiem en
aquest sector de Tàrrega, a Barcelona es documenta

Per altra banda, caldria cercar indicis arqueològics,
documentals d’un possible carrer entre l’actual carrer
Capellans i el carrer d’Urgell. Aquest hipotètic vial el
podem intuir en el parcel·lari urbà actual i explicaria
com funcionaria aquest primer urbanisme d’aquest
sector de la vila abans de la transformació que comporta la construcció del carrer d’Urgell.
Per la banda de ponent, el carrer del Pou del Gel actua de límit de la Tàrrega de la segona meitat del xiv
pel que fa a la façana oest del carrer (les cases de la
banda oest són construïdes en època moderna), però
no tenim evidències arqueològiques ni documentals
que aquest límit també existís al segle xii i xiii. Com
a hipòtesi creiem més versemblant que el traçat de la
façana est de l’actual carrer podria actuar de línia tancament del primer perímetre de la vila medieval.

Figura 5. Voltes gòtiques del carrer de Vilanova. Principis del segle xx.
Arxiu Mas.

6. Actualment entre el carrer Urgell i dels Capellans existeix un solar per edificar fruit de tres cases enderrocades, on seria idoni dur a terme una
intervenció arqueològica per veure si es conserven nivells estratigràfics i estructures d’aquest moment.
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a partir de mitjan i de segona meitat del segle xiii. En
el cas d’aquest indret de Tàrrega pot ser que la urbanització, tot i iniciar-se en la segona meitat del segle
xii, no es fes del tot efectiva fins al segle xiii i que
carrers que constitueixen accessos a la vila com són el
de les Piques i de Sant Agustí corresponguessin més a
aquest moment, i que la resta de l’àrea, entre aquests
dos vials més principals, tingués un ritme més lent
de creixement i en alguns casos, menys ordenat. Amb
tot, el carrer de les Piques i el de l’Estudi, almenys
la banda est d’aquest vial, correspondrien al mateix
moment. Això ho constatem amb el fet que les cases
de la banda oest del carrer de les Piques arriben en
moltes ocasions fins al de l’Estudi. Les mitgeres i els
arcs apuntats d’algunes cases on s’ha conservat bé el
traçat originari així ho indiquen.
Caldria revisar quin va poder ser el traçat inicial del
carrer de Vilanova, que actualment ha quedat limitat
a la zona del carrer de l’Estudi vers l’est (darrere de les
cases del carrer Agoders). Certes traces que han quedat fossilitzades en el parcel·lari actual ens fan plantejar la hipòtesi que el carrer hauria pogut continuar
en sentit oest, per sota de l’actual carrer Major i entre
aquest vial i el carrer de Lluís Folquet. L’amplada de
l’illa de cases així ho suggereix. Aquesta hipòtesi també ajudaria a entendre, potser, el límit del call respecte
les cases de la banda sud del carrer Major.

ment va fer plantejar a l’equip d’excavació del jaciment
la singularitat de l’edifici gòtic localitzat (figura 6).
Els arqueòlegs responsables de l’excavació van plantejar la hipòtesi que la funció inicial d’aquest edifici
fos la de la sinagoga esmentada en la documentació
de 1319 que fa referència a un primer permís del 19
de març de 1307 del bisbe Ponç de Vic que autoritzava l’aljama de Tàrrega a reedificar la sinagoga (Muntané 2006b, 14, 22). Per una banda, la cronologia de
principis del segle xiv de l’edifici excavat encaixa amb
l’època de construcció de la sinagoga esmentada. Per
una altra banda, la llargada de l’edifici localitzat, entre
els 21,2 i els 22,8 metres i l’amplada, entre els 8 i els
8,50 metres, s’aproximen força a les mides del permís
episcopal, que són 80 pams de llarg (de 16 a 20 metres
segons si el pam es considera de 20 o de 25 cm), 50
d’ample (entre 10 i 12,50 metres). El permís esmenta
també una alçada de 60 pams d’alt (entre 12 i 15 metres d’alçada) que òbviament no podem contrastar. Un
altre factor clau és que, tot i no saber amb exactitud el
carrer on es trobava la sinagoga antiga i amb quines

De tota manera, la data de 1155 ens indica que Tàrrega ja ha passat la barrera del carrer Major, inexistent
com a carrer al segle xi i principis del xii, i que la plaça
Major ja està prenent força com a nucli a partir del
qual la vila creix en diferents direccions
Pel que fa al carrer actual de Sant Agustí, abans de Belllloc, compartim la proposta de d’antic raval plantejada
per Bolòs (Bolòs 1997, 559), ja que el carrer és la prolongació del camí de Tarragona. Pel que fa a la seva cronologia podem dir que a finals del segle xiii el carrer ja
deu d’estar pràcticament configurat, ja que les restes arqueològiques de l’edifici gòtic localitzat al solar del Molí
del Codina, que es troba a l’extrem sud d’aquest carrer
i vora el marge del riu, daten de principis del segle xiv.

El jaciment del Molí del Codina i les hipòtesis
sobre la primera funció de l’edifici de principis
del xiv
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Un tret significatiu és que aquest edifici, datat a començament del segle xiv i que es troba a la vora de la
llera dreta del riu Ondara, presenta unes mesures excepcionals i una orientació diferents a la resta de cases
del carrer. Això i altres trets que exposarem seguida-

Figura 6. Jaciment del Molí del Codina on s’aprecia l’estructura de
l’edifici gòtic del xiv (amb el coronament dels murs protegit amb una
mitja canya de morter de calç) i la muralla de Pere III (en primer terme)
que s’hi adossa. Intervenció de 2008. Foto: Oriol Saula. MCUT.
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altres propietats limitava, sabem que estava situada
just al costat de les aigües en un tram de Tàrrega que
anava des de la zona del carrer de Sant Agustí fins al
carrer de la Font, en un espai lineal de vora 120 metres
a la vora del riu.7 Aquesta dada es coneix ja que l’edifici
de la sinagoga de la primera meitat del xiv fou afectat
per la inundació de 1345.8
Com ja hem comentat, l’edifici gòtic localitzat al jaciment del Molí del Codina limitava, en època medieval, amb la llera del riu i això pot representar un altre
argument de cara a la seva interpretació en el sentit
esmentat. Per altra banda, la disposició de l’edifici, diferent de la resta de l’urbanisme del carrer i del barri,
i que feia que el mur que limitava amb el riu tingués
una orientació vers l’est, pot tenir una explicació amb
la necessitat que els murs de les sinagogues on hi havia
l’armari amb la Torà estiguessin orientats a l’est.
La forma rectangular allargada de l’edifici i els seus
202 metres quadrats d’espai interior propiciaven, per
altra banda un ús en aquest sentit. L’amplada dels
murs, alguns elements com les restes d’un finestral gòtic trobat en els nivells d’amortització del xvii i altres
elements reforçaven la idea d’un edifici d’una notòria
qualitat constructiva, diferent d’un ús com a habitatge
convencional.
Per contra, l’estat de conservació de les restes excavades i la reutilització de l’edifici gòtic com a adoberia en
un moment posterior a la seva primera funció, hauria
esborrat tot rastre del seu ús inicial. No es documentà
arqueològicament cap element propi de la comunitat
jueva i del seu culte que pogués posar en relació l’edifici amb el seu proposat ús com a sinagoga. Tot i la
proximitat al riu, la manca de més precisió en la localització de la sinagoga “(...) en un riberal, i situat vora
de les inundacions de les aigües (...)” (Sarret 1982,
167) només permet fer una localització aproximada
de la zona on podia ser.
Aquest plantejament9 aixecà opinions a favor i en contra. Una part de la comunitat científica respongué amb
els arguments que l’edifici gòtic del Molí del Codina

no inclou les característiques que comparteixen les
sinagogues contrastades a la península en època medieval “ubicación central dentro del barrio judío, dimensiones reducidas, edificio casi exento y construcción sobria” (Sabaté 2014, 31). També qüestionava,
entre d’altres, els arguments de l’equip d’investigadors
a l’entorn de la memòria oral que emplaçava en aquell
indret una de les sinagogues que va tenir Tàrrega com
si fos possible poder mantenir aquesta memòria oral
des del segle xiv fins al segle xx.
Pel que fa a la memòria oral, un element a comentar
és que el carrer situat al sud-oest del jaciment del Molí
del Codina es coneix amb el nom del Callet. Tractarem aquest tema més endavant.
Deixant de banda el tema de la funció inicial de l’edifici gòtic del jaciment del Molí del Codina, aquest complex és clau per entendre el creixement de la vila en el
segle xiii i principis del xiv. L’edifici, situat a la vora
del curs de l’Ondara i limitant amb la seva llera, ens
serveix per veure com la població, que ha anat creixent de l’actual plaça de Sant Antoni vers el riu, a començaments del segle xiv (o potser una mica abans)
ja ha culminat aquest procés pel que fa a aquest vial.

El call i l’aljama de Tàrrega als segles xiii, xiv
i xv
La primera prova documentada de població jueva a
Tàrrega és de 1278 (Muntané 2006a, 108), presència
aparentment tardana si ho comparem amb d’altres poblacions similars i tenint en compte l’auge econòmic
de la Tàrrega de la segona meitat del segle xiii10. Pel
que fa a les zones habitades pels jueus, a tall d’hipòtesi s’ha plantejat que abans que la zona del carrer de
l’Estudi prengués força tindria sentit pensar que part
dels jueus s’establissin a prop de la primera sinagoga
documentada (Muntané 2014, 88). Aquesta sinagoga
es podria trobar, si no en el solar del jaciment del Molí
del Codina, sí en la zona que comprèn des del carrer
de la Font fins al solar esmentat seguint la línia de l’actual carrer Migdia, vial guanyat a la llera del riu a finals

7. El solar on es troba l’edifici gòtic és el que presenta més proximitat al riu si tenim present que la línia de muralla del segle XIV recula des del carrer
de sant Agustí fins al carrer de la Font.
8. Josep Muntané (Muntané 2006, 65-66) recull dos documents de 1345 sobre l’afectació de l’antiga sinagoga per una inundació que engega tot un
procés per a la construcció d’una nova sinagoga que apunten a pensar que la inundació devia passar el mateix any 1345. El primer document és del
juliol: ACA, Cancelleria, reg. 878, fol 189v-190r. i el segon és del mes d’agost: ACA, Cancelleria , reg. 636, fol. 50v.
9. En aquest sentit la pressió mediàtica i d’altres tipus va originar una precipitació d’unes tesis conclusives que reconeixem, pel que fa a la implicació
d’un dels sotasignats de la ponència, que tot i el grau de probabilitat elevat, haurien hagut de quedar de manera prudent en el terreny de les hipòtesis,
donada la manca de més elements clarament definidors i concloents. En tot cas, creiem que és una hipòtesi molt factible.
10. No descartem que la presència sigui anterior, però que existeixi un buit en la documentació.
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del segle xix. Així, aquest hipotètic agrupament inicial de famílies jueves, en el supòsit d’existir, es podria
trobar en aquest sector de vora el riu que hem definit.
Curiosament, en aquesta zona, com ja hem apuntat
anteriorment, es conserva a l’oest del carrer de Sant
Agustí, paral·lel a aquest i fora de la línia de muralla
del segle xiv, un vial anomenat carrer del Callet, que
actualment no té sortida. Seria un punt interessant per
dur a terme una intervenció arqueològica per verificar
si l’indret va poder acollir població jueva en el segle
xiii i primera meitat del xiv o bé si el nom del carrer
té una altra significació. En tot cas, sembla que el que
veiem del carrer actual és més tardà ja que en la documentació d’època medieval i bona part de la moderna
no apareix i tampoc es veu en el gravat de Pier Maria
Baldi de 1668, on la zona exterior que toca a l’angle
sud-oest de la muralla apareix sense cap construcció.
A partir de la primera meitat del segle xiv la major
part dels jueus targarins habiten en la zona configurada a partir dels carrers de l’Estudi, Piques i Font
(figura 7). Aquests vials formarien part d’un veritable
call que, tal com es desprèn dels documents de la Cancelleria Reial que parlen de l’avalot de 1348 es podia
tancar amb portes11. No sabem si a finals del segle xiii
aquesta zona ja podia tenir població jueva. El cas és
que en aquest indret hi van anar a viure la major part
dels nombrosos jueus que arriben a Tàrrega durant la
primera meitat del segle xiv. Desconeixem si hi havia
moltes cases encara per habitar o encara hi havia en

Figura 7. Prospeccions amb georadar a l’interior de l’immoble que es
correspon amb la situació del Forn dels Jueus, al carrer de l’Estudi.
Actuació realitzada dins del marc de les excavacions fetes a diferents
punts del call de Tàrrega el novembre de 2011. Foto: Oriol Saula. MCUT.

la primera meitat del segle xiv buits per construir en
el teixit urbà d’aquest sector de Tàrrega o bé hi va haver un desplaçament de la població cristiana d’aquests
carrers a favor de la jueva. El cas és que d’una manera o altra la comunitat jueva esdevé majoritària entre
l’antic carrer de Santes Creus (ara de la Font) i el d’Arnau Ferrer (ara de les Piques) fins al punt que amb el
pas dels anys el portal d’aquest darrer carrer passa a
anomenar-se portal dels Jueus, nom documentat l’any
1461 (Muntané 2006, 110).
L’any 1350, com a conseqüència de l’avalot de 1348,
Pere III dicta diferents provisions i autoritza la construcció del call (que nosaltres entenem com a reconstrucció) amb torres i muralles al seu voltant, a fi que
“els jueus d’aquesta vila que ara hi són o en un altre
temps hi hagin estat (...) puguin viure-hi separadament”12. L’any 1351 el rei dicta altres provisions que
fan referència a indemnitzar Vidal Avinpelx l’import
d’un alberg de la seva propietat que ha estat enderrocat
per fer un carrer que separi els dominis cristians dels
jueus.13 De la qual cosa es desprèn que prèviament hi
havia població jueva i cristiana compartint el mateix
espai urbà (Muntané 2006a, 108-109).
Pel que fa al coneixement arqueològic de la zona del
call, hem de dir que és encara molt limitat. Les excavacions més recents, fetes el 2011, han tingut un caràcter
puntual i de curta durada amb l’objectiu de valorar la
presència d’estratigrafia i estructures arqueològiques
corresponents a l’època medieval i intentar corroborar
la seva possible atribució a la comunitat jueva. Una
de les intervencions es va fer al carrer de l’Estudi 8,
a l’immoble on s’ha proposat que hi hauria hagut el
forn dels jueus. Una segona, a la plaça de la Palla, amb
l’objectiu d’intentar trobar alguna possible evidència
de la sinagoga de 1347. Una tercera actuació es féu
a la casa núm. 15 del carrer de l’Estudi que conserva part de l’estructura gòtica en la seva planta baixa.
Una quarta a la casa núm. 5 del carrer de la Font, on
es localitzaren nivells del segle xiv similars als trobats
en la intervenció anterior, feta tres anys abans al solar
urbà del costat.
Aquesta intervenció del carrer de la Font 7-9, feta entre 2007 i 2008, és la que ens ha aportat més informació sobre els límits del call i la comunitat jueva que hi
vivia (figura 8). Per una banda es va poder demostrar
l’adscripció jueva de les restes localitzades. Això va ser

11. ACA, reg. 658, fol. 52r-v, publicat per (Lopez 1959). “Una consequencia de la peste negra en Cataluña: El pogrom de 1348. Apéndices (documentos inéditos)” núm. 14 (23.12.1349).
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12. ACA, reg. 890, fol. 175r, publicat per A. Lopez (López 1959, 345-346) i revisat i traduït al català per J. Muntané (Muntané 2006, 108-109).
13. ACA, reg. 668, fol. 18r, publicat per A. López (Lopez 1959: 122-124 i 352-353).
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dica la contemporaneïtat dels anivellaments de terres
fets en aquest espai. Dins de l’àmbit ocupat pel pati
a mitjan segle xiv es localitzaren restes d’estructures
amortitzades, associades a un paviment de còdols mig
desmuntat, que podrien datar del segle xiii o de principis del xiv i que hem posat en relació amb els primers indicis d’edificacions en aquest sector de la vila.

Figura 8. Estructures localitzades al carrer de la Font 7-9 amortitzades durant la primera meitat del segle xiv i cobertes per nivells amb
materials atribuïts a la comunitat jueva que van ser abocats al pati
posterior d’una casa. Aquestes restes materials han estat posades en
relació amb l’avalot de 1348. Intervenció de 2007-2008. Foto: Oriol
Saula. MCUT.

possible, per una banda, per la troballa d’un fragment
de llàntia múltiple (hanukkiyya) que s’utilitzaria en la
festivitat jueva de les Llums o de la Dedicació i, per altra banda, per l’absència gairebé total de restes de porc
en un extens conjunt de fauna on s’evidencien unes
pautes de consum i d’esquarterament dels animals (en
la seva major part ovicaprins) propis de la normativa
que regeix l’alimentació jueva (Kashrut) (Valenzuela 2012, 63).
De resultes de l’anàlisi dels materials i del conjunt del
jaciment es van poder posar en relació, a tall d’hipòtesi,
els abocaments de materials de mitjan segle xiv amb
l’assalt al call de 1348. Els nombrosos materials arqueològics adscrits a la població jueva trobats en l’estratigrafia estaven plenament vigents i en ús en el moment de
ser trencats i llançats en un pati posterior d’una casa,
juntament amb monedes en curs a mitjan segle xiv i
diferents tipus d’estris de la llar i d’ús personal.
Pel que fa a la cronologia de les restes constructives
localitzades també es va poder constatar la presència
d’estructures amortitzades anteriors a mitjan segle xiv
en un indret del solar excavat que, a mitjan segle xiv,
era un pati o corral d’una casa amb una sitja excavada
en el terreny natural que estava reblerta per nivells
de terres amb els materials esmentats procedents dels
abocaments de mitjan segle xiv i que hem posat en
relació amb l’avalot de 1348 (Colet 2012). La sitja no
tallava estratigrafia antiga i possiblement dataria de la
primera meitat del segle xiv o de finals del xiii.
A la resta del pati aparegueren estrats amb materials
idèntics (amb fragments corresponents a les mateixes
peces) als trobats a dins de la sitja, la qual cosa ens in-

Les restes esmentades estaven cobertes pels nivells ja
esmentats que presentaven materials de mitjan segle
xiv i que s’entregaven a un mur que delimitaria el pati.
Aquests elements esmentats, juntament amb restes
de materials ceràmics més antics mesclats amb els de
mitjan segle xiv ens dóna indicis sobre els primers
moments d’ocupació d’aquesta l’àrea en el segle xiii.
Aquest pati, per la seva situació, podria formar part
d’una casa del mateix carrer de la Font o formar part
d’una casa de la banda oest del carrer de l’Estudi. Per
proximitat seria el més coherent pensar que pertany a
un habitatge del carrer de la Font. En aquest cas, això
permetria, a mitjan segle xiv, posar com a límit del
call el carrer de la Font.
D’entre els materials localitzats, a banda de la vaixella, monedes i les restes de fauna volem destacar
elements com didals, rebutjos d’artesanat i altres
materials relacionats que són indicadors de possibles
oficis dels ocupants de la casa d’on provindrien les
restes abocades.
Pel que fa a la conservació del traçat medieval de la
zona del call cal dir que l’urbanisme del carrer de les
Piques s’ha mantingut en la seva major part, tret de la
part baixa afectada per les riuades. Pel que fa al carrer
de l’Estudi, la seva fisonomia no ha variat gaire en el
seu tram mitjà i superior (tret de la construcció recent
de la plaça dels Comediants que ha desfigurat l’angle
amb el carrer de Lluís Folquet). En la part conservada
d’aquest carrer es pot encara llegir, en les amplades de
les façanes i les parets mitgeres entre les cases, el parcel·lari de començaments del xiv. Fins i tot en algunes
de les cases es conserven els arcs gòtics del moment
de construcció d’aquests sector de Tàrrega. La plaça
de la Palla, possible indret on hi hauria hagut la nova
sinagoga de 1347 (Muntané 2006a) i el tram final del
carrer vers el riu han patit modificacions importants.
Un dels elements més ben conservats d’aquest sector
de la vila que creix a partir de la segona meitat del segle xii i durant el segle xiii vers el sud són els arcs del
carrer Vilanova, situats entre el carrer de les Piques i
el carrer de l’Estudi, i que uneixen pel primer pis dues
cases d’una banda i altra del carrer Vilanova, una també amb accés actualment des de la plaça Major.
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Una estructura defensiva anterior al segle xiv a
la zona del portal de sant Antoni.
La zona d’expansió urbana a partir de la segona meitat
del segle xii potser va suposar un avançament de la
línia defensiva de la vila que segurament no va implicar la construcció d’una nova muralla, però si la
construcció de portals. L’excavació duta a terme l’any
2005 a la zona del portal de sant Antoni, al carrer de
l’Hospital, ens ha permès conèixer de forma puntual un punt del perímetre defensius anterior a l’època
de Pere III en aquest sector (Saula; Còts; Forcades
2012). L’estructura documentada es troba amortitzada
per a les obres d’emmurallament de la segona meitat
del XIV, que també han estat localitzades i que tractarem més endavant (figura 9). El mur antic presenta
una rasa de fonamentació que retalla directament les
margues naturals14. La torre de la segona meitat del
xiv de la banda sud del portal de Pere III, situada a
20 centímetres al sud respecte de l’estructura defensiva més antiga, segueix la mateixa orientació, per la
qual cosa una possible interpretació podria ser la d’un
parament d’una torre anterior al 1366. Per altra banda,
l’estructura en qüestió no encaixa amb el plantejament
de la línia de muralla del segle xi i primera meitat del
xii. Això ens fa suposar que seria una estructura defensiva d’un moment intermedi.
Tot i el poc tram de mur localitzat, l’anàlisi de les restes documentades ens porta a plantejar la hipòtesi que
aquesta estructura defensiva pot correspondre al moment de creixement de la vila de la segona meitat del
segle xii i tot el segle xiii. En un període en el qual el
carrer Major ja existeix i també la plaça de Sant Mateu. Aquesta plaça tindria encara en aquest moment el
nom i l’aspecte primitiu, de mides més reduïdes, sense
porxos i sense l’hospital ni l’església de sant Antoni,
que rebatejaran al segle xiv el nom de la plaça.
Aquesta evidència arqueològica mostra que molt possiblement el portal antic podia estar en el mateix indret on temps més tard es bastiria el de Pere III (Garcia 2014: 49), coincidint amb les fonts que ens parlen
de la situació d’aquest element. De la documentació es
desprèn que el portal primitiu estaria a l’extrem vers
ponent del carrer Major, seguint el camí en direcció
a Lleida. Aquest punt d’entada a la vila és molt a prop
de la confluència del carrer Major amb l’eix viari que
vindria de Tarragona i que dóna origen al carrer de
Bell-lloc (actual carrer de Sant Agustí), indret on ja
hem apuntat que al llarg d’aquest període es formaria
l’esmentada plaça de Sant Mateu.
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Figura 9. Estructura defensiva anterior a la segona meitat del XIV localitzada a l’excavació del portal de sant Antoni i amortitzada per la
construcció de la muralla de Pere III. Intervenció de 2005. Foto: Oriol
Saula. MCUT.

La plaça Major
Si bé l’espai que avui en dia ocupa la plaça Major no
ens queda clar si estava a dins o a fora del primer recinte fortificat del darrer terç del segle xi i del segle
xii, tot apunta que al segle xiii ja estaria plenament
integrada dins de la població. En el període que va
de la segona meitat del segle xii a començaments del
segle xiv l’eix viari del camí ral s’hauria convertit en
un moment ja inicial d’aquesta fase en el carrer Major
i el vial cap a Balaguer ja es podria identificar amb
el d’Urgellet (ara d’Urgell) del qual ja tenim constància documental el 1308 (Garcia 1997, 147). Ambdós
carrers conflueixen a la plaça Major. Aquest creuament sembla un desplaçament de la cruïlla inicial
que proposem que era a l’actual plaça de Sant Antoni (abans de sant Mateu). La presència de l’església
parroquial de Santa Maria vertebraria l’urbanisme de
la plaça Major. Estudis recents proposen que l’església

14. L’estructura presenta una amplada màxima de 97 cm i conserva una llargada de 3,71 metres.
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parroquial d’estil romànic tenia en el seu origen una
sola nau i estava orientada amb l’absis a l’est, tal com
era l’habitual a l’època (Velasco 2014). Es té constància de la seva existència ja a mitjan segle xii (Garcia
2014, 51). Aquesta església seria objecte d’importants
reformes a la primera meitat del segle xiii, tal com
es desprèn de la presència d’un capitell romànic de
gran qualitat obrat per Ramon de Bianya i atribuït a
l’església parroquial de santa Maria (Velasco 2014)
(figura 10).
Una altra hipòtesi que caldrà verificar quan es facin
excavacions arqueològiques a la zona de l’església parroquial, a banda de l‘orientació de l’edifici, és que el
mur nord del temple romànic de Santa Maria hagués
actuat un temps de tancament del perímetre defensiu
de la vila. Aquesta possibilitat es planteja pel fet que,
tal com proposa Bolòs, hi podria haver, tocant a l’església, un portal per on entraria el camí ral que venia
de Barcelona (Bolòs 1997, 559). Amb tot, aquest autor planteja l’esmentada qüestió per a un segon moment de creixement de la vila (segona meitat del xii
i segle xiii) i nosaltres plantegem més aquesta realitat per a una data anterior al 1149, o dins de segona
meitat del segle xii com a molt tardana. Aquest plantejament cronològic més antic el fem basant-nos en
les evidències documentades que la vila en el segon
moment d’expansió urbana que proposa Bolòs ja ha
depassat els límits que configuren la plaça Major i l’església vers el nord i l’oest de la vila. Creiem que en
aquest segon moment d’expansió urbana que proposa
l’esmentat autor no tindria sentit un portal en funcionament en aquest punt, tret que hagués pogut quedar
fossilitzat del moment previ. Potser el portal actual,
bastit a finals del xvii, adossat al mur est del temple
parroquial, i que actua de contrafort, és una reminiscència que recorda aquesta hipotètica porta d’entrada
a la vila. La façana de la banda sud del carrer Major
traçaria possiblement una línia més o menys continua, després del carrer de l’Estudi, que enllaçaria amb
aquest possible portal. La presència d’aquesta porta
d’entrada a la vila s’intueix, tal com afirma Bolòs, per
la confluència de carrers en aquest indret.
Pel que fa al coneixement arqueològic de l’entorn de la
plaça Major, cal destacar la intervenció feta l’any 2008
(figura 11). En aquesta intervenció, es va fer un seguiment arqueològic d’una obra d’una rasa de 175 m de
llargada que travessava la Plaça. La rasa sortia del carrer de la Cendra, creuava la Plaça i girava cap al carrer
del Carme. Esperem poder fer en un futur una excavació arqueològica en extensió. Mentrestant, aquesta
intervenció de 2008, tot i ser breu i puntual, ens ha
aportat dades interessants pel que fa a la presència
d’un espai de necròpolis en aquest espai urbà durant

Figura 10. Capitell d’angle atribuït a Ramon de Bianya, datat entre
1215-1225, procedent de l’església parroquial romànica de Santa Maria de Tàrrega. La peça correspondria a les reformes del primer terç del
segle XIII, on intervenen escultors de primera línia. Foto: Núria Boleda

Figura 11. Restes d’una sepultura amb coberta de lloses, situada a
pocs metres de la façana de l’ajuntament, apareguda en la intervenció
feta a la Plaça Major l’any 2008. Foto: Oriol Saula. MCUT.

un llarg període. L’excavació, dirigida per Xavier Bermúdez, va treure a la llum diferents enterraments, set
amb connexió anatòmica. La major part dels enterraments localitzats presentaven els peus a l’est amb una
desviació de 17 graus coincidint amb un mur que seguia la mateixa orientació i que podria tenir relació
amb alguna estructura de tancament del cementiri
(Bermudez 2012, 96). L’ús de la zona de la plaça Major com a cementiri està documentada a finals del segle xiv i l’hauria propiciat, tal com apunta Velasco, la
construcció de la portalada gòtica a l’església feta vers
1319 (Velasco 2014). Tenim notícies de troballes de
restes d’inhumacions en altres punts al voltant de l’església. Així, el cementiri encerclaria l’església pel nord
(on hi hauria el cementiri més antic), l’oest i el sud,
vers la plaça Major, on s’orientaria la nova portalada.
D’aquesta manera, la plaça Major tindria usos múltiples com a plaça mercadal, cementiri i a voltes indret
de reunió del consell de la Vila.
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En la intervenció arqueològica de 2008 la limitació de
la zona excavada no va possibilitar la localització de
restes d’un possible portal vora l’església, ni cap línia
de tancament de la vila. Sí que es van documentar a la
zona de la plaça Major estructures que ens aporten informació sobre antigues divisions. Un dels murs estava
disposat paral·lelament a la desapareguda façana lateral de l’església primitiva on es bastí la portalada gòtica.

TERCERA ZONA D’EXPANSIÓ URBANA
S’ha considerat com a tercera zona de creixement de
Tàrrega tota la part de la vila que va més enllà de la
plaça Major i mur de Capellans vers el nord i nord-est
(Bolòs 1997, 559 - 560). El creixement cap a aquest
sector es fa seguint les vies de comunicació que entren
a Tàrrega per aquesta banda i té lloc, segons Bolós,
entre el segle xiii i xiv.
Aquesta proposta de tercera zona de creixement de
la vila entra en contradicció amb un document de
1291, on es fa referència al fet que es comença a edificar l’àrea, ocupada per eres, de sota el camí del Mor.15
Aqueta zona la situem al nord de la plaça Major (Garcia 2014, 49). En els eixos viaris d’entrada a la vila que
conflueixen a la plaça Major es construeixen edificis
que actuen de cases magatzem de productes agrícoles
vinculats al monestir de Sant Cugat, de Poblet i Santes
Creus (Garcia 2014, 91). Alhora, en aquest nou sector
de la vila en creixement, que en un primer moment
queda fora muralles, s’estableixen hospitals per a pelegrins i malalts, com el dels Ardèvol, al carrer del Carme (1324), i el dels Antonians al carrer Aiguaders, que
posteriorment passa a l’actual plaça de sant Antoni al
llarg de la primera meitat del segle xiv. Anteriorment
a l’esmentat l’hospital dels Ardèvol, a finals del xiii ja
s’havia edificat el palau d’aquest important llinatge
targarí a la part mitjana de l’actual carrer del Carme.
Aquesta construcció ens indica que durant el segle xiii
ja hi ha presència d’edificacions singulars en aquest
nou carrer que neix com un raval d’entrada a Tàrrega,
com a conseqüència del pas del camí ral per aquell indret en direcció cap a la plaça Major (figura 12).
No s’han dut a terme intervencions arqueològiques
que puguin aportar informació complementària a l’escassa documentació existent per al període que trac-
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Figura 12. Porxades gòtiques del carrer del Carme, que arribaven fins
a la façana de l’antic hospital dels Ardèvol, edificat en la primera meitat
del segle xiv. Imatge dels anys trenta i principi dels quaranta del segle xx.
Foto: Claudi Gómez Grau. Arxiu Fotogràfic de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.

tem, però la trama urbana d’aquest sector ens marca
clarament que la població s’estengué seguint els ravals
o camins d’entrada a la vila que confluïen a la plaça
Major o, tal com diu Bolòs, a la placeta triangular que
es crea a la banda externa del portal que hi hauria tocant a l’església (Bolòs 1997, 559).

La muralla de Pere III
D’aquest període destaca, a la segona meitat del segle
xiv, la construcció de les muralles. Projecte executat
entre 1366 i 1370, durant el regnat de Pere III. La muralla protegeix, dins dels seus límits, la major part de
les àrees de creixement de la vila, excepte els convents
i monestirs que queden allunyats del perímetre urbà.
L’obra s’estructurà en cinc trams: el primer va del
portal d’Agoders fins al de santa Maria (llavors carrer de Vilafranca); el segon, de l’anterior portal fins
al castell; el tercer, del castell fins al portal de Belllloc (actual carrer de Sant Agustí), el quart de l’anterior portal fins al d’Arnau Farré (actual carrer de
les Piques) i el cinquè, d’aquest darrer indret fins a la
part alta del carrer d’Agoders (Salas 1996). Aquestes
obres tanquen la vila i li donen la fisonomia externa
que perdurarà durant el segle xv i bona part de l’època moderna. Així, aquests límits que ara es marquen

15. Tot i que actualment es coneix el tram del camí del Mor que passa per sota la Serra de sant Eloi i s’ha desdibuixat el seu trajecte inicial que
sortia de dins del nucli urbà medieval, pensem que aquest camí vindria a sortir de la zona compresa entre la plaça dels Escolapis i el carrer Santa
Anna amb el carrer de santa Maria i sant Joan entremig. En tot cas, la situació toponímica de les eres esmentades en el document de 1190 dóna
una situació de més enllà de la plaça Major vers el nord-oest.
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definiran Tàrrega durant les properes centúries, ja
que la població tindrà a partir d’aquests moments un
creixement lent.
La muralla de la segona meitat del segle xiv s’ha pogut
documentar arqueològicament i en alçat en diferents
indrets del seu recorregut. Al carrer Migdia, paral·lel
al riu Ondara i límit sud-est de la vila medieval, es van
posar al descobert trams del seu traçat a l’alçada del
carrer de les Sitges (1991) i en el solar del Molí del Codina (1997-1998). En aquest darrer jaciment es va poder observar com la muralla desviava lleugerament la
seva trajectòria per deixar dins del seu perímetre l’edifici gòtic de començaments del segle xiv que posteriorment acollí l’adoberia. El recorregut de la muralla,
a la vegada, aprofita el mur est d’aquest edifici com a
línia defensiva i la incorpora al seu traçat.16 En aquest
jaciment del Molí del Codina es documenta una torre
cantonera de forma quadrangular a partir de la qual
la muralla forma un angle de 90 graus en direcció al
castell i seguint paral·lela en un primer tram al carrer
de Sant Agustí, anomenat de Bell-lloc al segle xiv, xv
i principis del xvi.
El sector de la muralla de l’actual carrer Migdia és dels
trams que millor coneixem ja que, a banda d’aquestes intervencions arqueològiques, tenim el dibuix de
Pier Maria Baldi de 1668 (figura 13). En aquest dibuix
apareix en primer terme el mur defensiu que segueix
paral·lel al riu i just en l’extrem de l’antic carrer Belllloc, a la vora del jaciment del Molí del Codina, un
dels portals d’entrada a la vila, i a l’angle, la torre do-

cumentada en l’excavació. El dibuix reflecteix el mal
estat de conservació d’aquesta torre i de part del mur.
En aquest sentit, Baldi dibuixa una esquerda important en el tram de muralla que enllaça la torre amb
l’antic edifici gòtic del jaciment del Molí del Codina,
que en aquesta representació no es distingeix. Així,
en el dibuix de 1668, la muralla és dibuixada amb el
mateix acabat des de la torre cantonera fins al portal
de Bell-lloc. Després, quan parlem de la fase tardana
de l’edifici gòtic del Molí del Codina, plantejarem les
possibles causes que podrien explicar per què no es
distingeix en el dibuix de Baldi aquesta construcció
destacada que va quedar integrada dins la línia de línia defensiva que va tancar la població durant la segona meitat del xiv.
En el tram de muralla que va de la torre cantonera fins
al portal de Sant Antoni, situat al carrer de l’Hospital
actual, trobem determinats sectors on la muralla es
conserva en tota la seva alçada original gràcies al fet
que ha quedat integrada entre les cases o propietats
com a mur mitger. En alguns trams veiem el coronament a doble vessant que va tenir, possiblement fruit
de les reformes posteriors a la construcció.
De la intervenció feta al portal de Sant Antoni l’any
2005, a banda dels resultats ja comentats anteriorment, l’aspecte més destacat va ser la descoberta
d’una part important del portal de sant Antoni bastit entre 1366 i 1370 (figura 14). En concret es documentà un tram de muralla, la porta i part de la torre
que protegia aquest accés per la banda sud. Alhora

Figura 13. Dibuix de Pier Maria Baldi de l’any 1668 on s’aprecia bona part del perímetre de les muralles de la població per la seva banda sud i
oest. En primer terme (a l’extrem dret de la imatge) s’aprecia una cantonada de l’antic convent dels framenors i el pont gòtic sobre l’Ondara. Baldi
destaca el campanar de l’església parroquial i altres edificis religiosos de l’interior del recinte emmurallat. En el dibuix també s’hi observa el castell,
que encara conserva una torre i habitatges a l’interior. Fora muralles i a l’esquerra de la imatge hi ha un edifici que podria correspondre al convent
de Santa Clara. Procedeix de la Biblioteca Laurenziana (Florència).

16. Aquest mur presenta una potència i consistència superior als murs oest i sud de l’edifici gòtic donada la seva situació vora el curs de les aigües
i el pendent que marca l’inici de la llera del riu.
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Ja a l’altra banda del castell, al carrer del Pou del Gel,
s’ha pogut localitzar i documentar el traçat de la
muralla en dos punts, un a l’alçada del mateix punt
d’entrada al Pou del Gel, on el mur es veu que s’aniria
adaptant al pendent del terreny. En aquest indret es va
poder observar que la connexió amb les restes arquitectòniques del castell s’ha perdut pels rebaixaments
del terreny fets amb motiu de la construcció de cases a
la part alta del carrer. Obres fetes entre els segles xviii
i xix que van desfigurar també tot el tancament del
castell per la seva banda est, en adossar cases a aquesta
banda de la fortalesa. L’excavació arqueològica també
va documentar la rasa de fonamentació i els rebaixaments fets per a construir la muralla.

Figura 14. Restes del portal de sant Antoni, amb la plaça que dona li
dona nom al fons. En primer terme s’aprecia una fortificació avançada
de construcció posterior a la segona meitat del xiv. En segon terme es
veu el portal bastit en temps de Pere III, amb la muralla, la porta i la
cara externa de la paret nord de la torre que protegeix l’entrada. Intervenció de 2005. Foto: Oriol Saula. MCUT.

es constatà una fortificació més avançada, amb un
parament menys acurat, que recreixia o allargava la
torre vers l’oest. També s’identificà de forma preliminar l’inici del fossat que presentava abocaments
de materials ceràmics i runa datables en el segle xvi
i principis del segle xvii. Es va excavar i visualitzar
l’estructura defensiva fins a nivells de fonamentació.
Aquest fet va permetre identificar la cota a partir de la
qual es bastí el portal, veure els rebaixaments realitzats
per fer l’obra i constatar com la construcció del nou
portal afectà l’estructura defensiva anterior a la segona
meitat del xiv, ja comentada.
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La construcció de l’ampliació de l’hospital, destinat a
residència de gent gran, vers el 1940 va ocasionar la
destrucció d’una part important del tram de muralla
que anava fins al castell. La secció de la muralla ha
quedat fossilitzada en la façana de l’actual hospital, entre la part bastida vers 1740 i l’ampliació esmentada de
mitjan segle xx.

En el mateix carrer, en el número 8, es va documentar
un tram de muralla que va quedar a la vista en buidar
la runa d’un celler enfonsat de la casa. En aquest punt,
així com en l’anterior, es va evidenciar que la mur defensiu fou desmuntat per a la construcció de les cases
de la banda oest del carrer del Pou del Gel i que es
deixà la part baixa, primeres filades i fonament de la
muralla, com a base de la façana de les cases. La casa
núm. 6 del mateix carrer conserva en alçat part dels
murs de la torre (dels quals es veu la seva cara externa) que estaria aprofitada per a la casa núm. 4 i 2 del
carrer del Pou del Gel, en la confluència amb el carrer
d’Urgell. Aquesta torre seria una de les dues que flanquejarien el portal d’Urgell.
La resta del traçat de la muralla es coneix de forma puntual per la documentació, per determinades
obres que l’han afectat al llarg del segle xx i per la
presència de trams conservats en alçat juntament
amb elements com la torre cantonera circular de la
cantonada de l’avinguda de Catalunya amb la plaça
del Carme. Muralla i torre que es conserven integrades dins de diferents finques urbanes. En aquest
tram del perímetre defensiu resta pendent de fer-hi
intervencions arqueològiques i documentació planimètrica en els punts visibles i els relacionats amb de
les traces urbanes fossilitzades que permeten veure’n
el recorregut.

L’adoberia del jaciment del Molí del Codina
L’adoberia del jaciment del Molí del Codina reutilitza
l’edifici gòtic de 202 metres quadrats que hem esmentat anteriorment en parlar de la hipotètica situació de
la primera sinagoga documentada. Quan la muralla
de Pere III integra el mur est d’aquest edifici dins de
la línia defensiva, desconeixem quin podia ser l’ús
que tindria. Del que sí que tenim constància, per les
estructures localitzades i per la documentació, és que
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l’edifici és reaprofitat com a adoberia al llarg del segle
xv, i l’ús perdura fins a mitjan segle xvii.
Tal com es desprèn dels “Llibres d’Estimes” de principis del segle xvi, l’any 1507 l’adoberia es troba en
mans de Francesc Ponces17, qui posteriorment la ven
al blanquer Miquel Torradeflor (figura 15). L’adoberia
estaria en ús fins al 1644, quan la seva planta baixa
queda coberta de llims per la inundació de l’Ondara
del setembre d’aquell any. Gràcies a aquest fet s’han
pogut documentar totes les estructures que formarien
part del procés d’adobatge de les pells (Badias 2003).
L’excavació va constatar aquesta activitat a Tàrrega en
un indret que tot i ser una de les entrades importants a
la vila, el portal de Sant Agustí (abans de Bell-lloc) que
comunica amb el vial que ve de Tarragona, era també
en aquella època el punt més allunyat del centre de la
població i que menys molèsties podia causar als veïns atès el tipus d’activitat. Per altra banda, la situació
vora el riu facilitava l’evacuació de les aigües residuals
i la captació d’aigua a través de sèquies que passaven
vora l’edifici, una de les quals es va poder documentar
paral·lela al mur est i amb diferents fases i cotes de
funcionament.
Per tant, tornant al fet abans esmentat de per què l’edifici gòtic que l’adoberia reaprofita no apareix en el dibuix de Baldi de 1668, es pot explicar en part perquè
l’edifici havia pogut quedar ja en desús i en estat de
ruïna com a conseqüència de la riuada de 1644. En
aquest sentit, es va constatar que el magatzem o celler
annex a la nau principal de l’edifici per la banda oest
va aparèixer amb la volta que configurava el sostre caiguda en bloc pels efectes de l’avinguda i entre els llims
d‘inundació que cobrien la planta de la nau principal
es documentà a banda de teules caigudes, la columna, amb el capitell i basament del finestral gòtic que
pensem que hauria conservat fins aquella data l’edifici. Per altra banda, la data gravada de la inundació en
una columna de la plaça de Sant Antoni ens assenyala
l’elevada cota fins on van arribar les aigües. Aquests
indicis ens porten a planteja la hipòtesi que la teulada
hauria pogut caure el 1644, però també pot ser que
l’estructura de coberta gòtica de l’edifici hagués quedat
en desús ja en un moment anterior. Cal tenir present
que només conservem 3 dels 4 arrencaments dels arcs

Figura 15. Vista aèria de l’adoberia del Molí del Codina amb els clots
i estructures emprats durant el procés d’adobatge de les pells. Foto:
Oriol Saula. MCUT.

gòtics del mur lateral est a causa de la presència d’una
estructura circular de tintat de l’adoberia que anul·la
l’arrencament i potser tot l’arc. Aquest detall ens pot
fer pensar en una modificació puntual o total de l’estructura de coberta en la fase tardana de l’edifici i per
això en el dibuix de 1668 veiem merlets en comptes
d’una coberta a dues vessants que sobresurt respecte
de la muralla18.

17. En l’estima s’esmenta que la propietat es compon per “...unes cases ab adoberia...”. Pel tipus de persona, tenint present la seva tasca de notari,
pensem que Ponces té temporalment aquesta propietat i que la reben per fer-ne negoci al cap d’uns anys de ser-ne propietari a una persona que
sí que és de l’ofici.
18. En aquest sentit tampoc descartem que el dibuix simplifiqui aspectes de la visió de la vila i no entri a reproduir determinats detalls. Cal dir
també que en època moderna les adoberies presenten en moltes ocasions un pis superior que actua d’espai ventilat per assecar les pells. Aquesta
tasca també es feia damunt del les muralles, fet que en el cas del Molí del Codina aquest aprofitament podia ser ben possible per la presència de
la muralla en dues bandes de la propietat.
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MÉS ENLLÀ DE LES MURALLES. ELS EDIFICIS
CONVENTUALS, CEMENTIRIS I ALTRES
ELEMENTS DESTACATS DE LA TÀRREGA DELS
SEGLE XIII-XIV
La major part dels monestirs i convents de Tàrrega estaven emplaçats als afores de la vila i van quedar fora
dels límit de les muralles de Pere III. Aquet és el cas
del convent del Pedregal, del Carme, de la Mercè, de
santa Clara i dels Framenors.

Les intervencions arqueològiques al convent
dels Framenors
L’únic edifici conventual que ha estat objecte d’intervencions arqueològiques a Tàrrega ha estat el convent
dels Agustins, ocupat anteriorment pels framenors,
que fundaren el convent l’any 1318 a la zona de la riba
esquerra de l’Ondara. Com ja hem apuntat, la Rubinada de Santa Tecla tocà de mort aquest edifici ja desocupat des de la desamortització de Mendizábal i la
pedra fou aprofitada, entre d’altres usos, per fer una

nova muralla, a la riba dreta de l’Ondara, que substituís el desaparegut mur defensiu medieval, arrasat
per la mateixa riuada de 187419. L’espai on havia estat
el monestir quedaria en part ocupat per les cases de la
banda oest del raval de Sant Agustí i la resta del solar
quedaria convertit en horts i terres de conreu. Amb
tot, es mantindria fins a dates recents el perímetre de
l’espai que ocuparia el monestir, límits que podem
observar en una fotografia aèria de 196420 (figura 16).
Gràcies a les intervencions fetes en el jaciment l’any
1996, 2003 i 2005, motivades per la urbanització dels
carrers de Joan Tous i de Jordi Carulla i Vila s’ha pogut conèixer parcialment l’estructura del convent,
alguns dels seus usos, límits i veure múltiples fases
constructives (figura 17). Pel que fa als límits s’ha pogut documentar un possible mur de tancament en la
zona del carrer Joan Tous, paral·lela al riu Ondara.
En aquest mateix carrer es localitzà, corresponent a la
fase franciscana del convent, una estructura interpretada com un possible canal d’evacuació d’aigües d’un
molí que hi hauria fora dels límits excavats. Aquesta
canalització desaiguava al riu i presentava llims amb
materials ceràmics i d’altres datats entre finals del segle xiv i principis del segle xv. L’estructura semblava

Figura 16. Vista aèria de Tàrrega amb la situació de l’indret on hi havia el Monestir dels Framenors, identificable encara en el parcel·lari de mitjan
segle xx, i amb una proposta de situació del perímetre de la muralla de 1366-1370, amb els seus portals. Amb trams discontinus es marca el traçat
hipotètic on no hi ha evidències clares. Foto aèria feta en el vol de 1964. © Institut Cartogràfic de Catalunya.
19. La nova muralla faria al seu torn de mur de contenció de les aigües.
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20. Fotografia de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
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marcar un possible límit de la part edificada del recinte conventual vers ponent.
En el carrer Jordi Carulla i Vila es va poder constatar
un nombre significatiu d’estructures corresponents a
diferents moments de vida del convent21 que arribaven
pràcticament fins als límits del complex monàstic per
la seva banda sud i una zona d’enterrament de població
civil de Tàrrega, amb fosses individuals i vasos, en la
qual es localitzaren enterraments del les fases inicials
del monestir fins a arribar a començaments del xix.

El vial del raval de sant Agustí
En relació amb la presència del monestir, el vial d’entrada a Tàrrega des de Tarragona esdevingué un raval
que quedaria integrat dins de l’urbanisme de la vila, tot
i trobar-se extramurs. L’any 2006 es va dur a terme una
intervenció arqueològica en el raval de Sant Agustí. En
aquesta excavació es localitzà un paviment empedrat
del segle xv amb diferents reparacions. El vial estava
delimitat per la seva banda est per un mur de cronologia medieval, que es sobreposava al nivell de paviment
i que delimitava la zona d’horts coneguda com els
horts del Callet (figura 18). A l’altra banda, el camí empedrat limitaria amb el propi monestir dels Framenors,
la qual cosa explica, juntament amb la importància de
la via, el tractament acurat d’aquest accés a la vila. El
vial passaria per sobre del pont gòtic que hi havia damunt de l’Ondara i comunicaria amb el portal de Belllloc, situat al capdavall de l’actual carrer de Sant Agustí.

Figura 17. Estructura del segle xiv, amortitzada entre finals del xiv i
principis del xv, interpretada com una canalització d’evacuació d’aigües
d’un molí que es troba dins de l’àmbit del Monestir dels Framenors.
Intervenció de 1996. Foto: Oriol Saula. MCUT.

Figura 18. Vial empedrat, amb una fase datada en el segle xv, localitzat
al Raval de Sant Agustí, a la vora del Monestir on originàriament hi
havia els Framenors. Intervenció de 2006. Foto: Oriol Saula. MCUT.

El pont gòtic sobre l’Ondara
El pont gòtic sobre el riu Ondara va ser una de les
obres importants de la primera meitat del segle xiv,
com a fruit del creixement que experimenta la vila, i
especialment per la recent fundació del monestir dels
framenors a la riba esquerra de l’Ondara i vora una via
d’accés important. L’indret va ser objecte d’una excavació l’any 2007 (Còts 2012). Aquesta intervenció va
englobar una àrea més àmplia del marge esquerre de
l’Ondara a l’extrem del raval de Sant Agustí i la seva
confluència amb l’actual carrer de Joan Tous. En la intervenció es va poder posar al descobert i documentar part de l’estructura del pont gòtic bastit a partir de
1340 i finalitzat el 1344. Es tragué a la llum un primer
arc, rebaixat o escarser i el pilar d’arrencament i l’altre
pilar on reposa l’altre extrem de l’arc (figura 19). L’arc

Figura 19. Restes del pont gòtic sobre el riu Ondara, originari del segon
quart del segle xiv i refet en diverses ocasions. El pont unia la població
de Tàrrega amb el monestir dels Framenors i el vial que portava cap a
les terres de Tarragona. Intervenció de 2007. Foto: Oriol Saula. MCUT.

21. La visió parcial d’aquestes estructures, que en la major part dels casos no es poden relacionar amb àmbits ben definits (donada la limitació de
l’espai excavat), dificulta la interpretació de la funció de bona part de la zona excavada.
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documentat presentava una llum de 2,2 m i una longitud a l’intradós de 4,20 m. Segons el responsable de la
intervenció l’estructura documentada correspondria
a una reparació del pont original, refet en múltiples
ocasions a causa de les riuades (Còts 2012).

ruïnós, fins a l’actualitat. S’ha pogut fer ara per ara una
tasca de documentació fotogràfica. La part inferior de
l’edifici, on podrien quedar restes de la seva estructura
gòtica, està reblerta. El conjunt està pendent que se’n
pugui fer un estudi més aprofundit.

En la intervenció també es localitzà el cap de pont sud,
fet amb un parament possiblement d’origen medieval.

La necròpolis jueva de les Roquetes

La intervenció es va poder posar en relació amb la documentació anterior d’un tram de l’empedrat superior
del pont que quedà per sota la canalització del riu feta
l’any 2003.

La font dels Romans
L’any 2007 s’excavà una font situada a la llera esquerra
de l’Ondara, just davant del carrer de la Font que rebia el seu nom per la presència precisament d’aquesta
font, una font que determinats historiadors locals han
identificat amb la font dels Romans (Segarra 1987,
115-116), i que podria tenir el seu origen en època
medieval. En l’excavació, encara pendent de publicació, es localitzà un pou de captació d’aigua i un estret
passadís d’accés amb escales que baixaven fins a la part
baixa del pou, a la qual s’accedia a través d’una obertura amb arc. Aquesta escala d’accés es van datar de forma preliminar en època moderna i podria ser la que
Segarra Malla esmenta que es construí el 1631. Per la
banda que limita amb la llera del riu es va documentar
tot un espai amb murs de contenció per la banda nord
i est del pou que creaven una zona d’accés a aquesta
font. Aquest espai no es va poder acabar d’excavar per
l’aflorament del nivell freàtic que afectava els nivells de
cronologia medieval.

Els molins fariners
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Hi havia dos molins fariners situats a la llera de l’Ondara al seu pas per Tàrrega, i coneguts documentalment en època medieval, que havien perdurat fins a
finals del segle xx: el molí de la Font i el dels Molinets,
ambdós situats fora muralles. Malauradament el molí
de la Font, emplaçat a la llera esquerra del riu a l’altra
banda del recinte murallat, va ser destruït quan encara
quedaven dempeus restes importants de la seva planta
gòtica en el moment que s’havia iniciat una tasca de
documentació fotogràfica del conjunt. De l’edifici dels
Molinets, situat a la llera dreta i a un quilòmetre de
distància de la vila medieval, riu amunt, sabem que
va ser reformat per la família Montserrat i Grimau,
propietaris d’aquest molí durant els segles xvi i xvii.
L’estructura del molí ha perviscut, encara que en estat

La necròpolis de les Roquetes, el fossar dels jueus medievals de Tàrrega, es va excavar entre els mesos de
febrer i setembre del 2007.
El cementiri s’ubica al vessant nord del turó del Maset,
situat al sud-est de la vila de Tàrrega. A l’edat mitjana
aquesta ubicació era fora muralles, situació habitual
dels cementiris hebreus medievals, que també acostumaven a estar en vessant i propers a un curs d’aigua.
És habitual també que aquests cementiris estiguessin
propers a una via pública (Casanovas 2003), que en
el cas del jaciment que ens ocupa, seria el camí de
Granyena, que a més servia com a límit del jaciment
pels seus costats nord i est.
La intervenció arqueològica que es va dur a terme va
permetre delimitar el jaciment, d’uns 5.500 m2, amb la
documentació i excavació de 182 tombes individuals
i 6 fosses comunes (Colet i ruiz 2014) (figura 20).
L’actuació va permetre identificar una tipologia de les
estructures funeràries i fer-ne una proposta cronològica, basada en la darrera intervenció a la necròpolis de Montjuïc de Barcelona (Maese i Casanovas
2004). D’aquesta manera, i juntament amb l’estudi del
conjunt numismàtic que va aparèixer en dues de les
fosses comunes, amb un total de 18 monedes (Clua
2009), i la mostra de C14 de quatre individus es donà
validesa a la proposta cronològica per a la tipologia
dels tipus de fossa utilitzats a les Roquetes, així com
a la proposta d’ocupació del cementiri. Propostes que
exposem seguidament.
A les Roquetes es documenten fosses de banyera, que
poden ser amb coberta de fusta o lloses, o sense, i amb
la possibilitat de presentar taüts; tombes antropomorfes, amb coberta de lloses o sense; les fosses comunes,
i les indeterminades. A diferència de les necròpolis de
Girona (Palahí 2000), Barcelona (Maese i Casanovas 2004) i Lucena (Botella i Casanovas 2009), en
el cementiri targarí les fosses de cavitat lateral no hi
són presents.
A la necròpolis de Tàrrega les fosses més utilitzades
són les de banyera, que també són les que perduren
més en el temps. També són les més antigues, junta-
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de la tipologia de tombes dins de l’espai del fossar i
la cronologia aportada per monedes i C14, proposem
que el cementiri s’ocupa d’oest a est, de la part més
propera al call cap a l’est.
L’excavació de la necròpolis de les Roquetes va permetre també la documentació de certs aspectes que
pertanyen al ritual d’inhumació jueu, com és l’ús de
sudari. Aquest element es testimonia a través de la
presència de les agulles que subjectaven la mortalla,
com és el cas de l’enterrament ENT 103 o ENT 75, o
bé per la postura forçada de les restes humanes, com
l’enterrament ENT 114. Dues de les inhumacions femenines presentaven restes de tocat (Xirau 2012, 95),
del qual trobem paral·lels a Montjuïc de Barcelona
(Duran i Millàs 1947, làm. vii); a la necròpolis jueva del Paseo de la Acera de Recoletos, a Valladolid
(Moreda i Serrano 2009, 34), i al cementiri jueu del
barri de Nové Mĕsto, a Praga (Selmi 2011, 280).

Figura 20. Vista aèria d’una part de la necròpolis jueva de les Roquetes
i del turó del Maset on s’emplaça el fossar. Al fons, cases properes al
centre de Tàrrega. Intervenció de 2007. Foto: Anna Colet. MCUT.

ment amb les antropomorfes, ambdues cobertes amb
lloses. La seva antiguitat està confirmada per la situació d’aquestes fosses respecte de les fosses comunes.
L’estudi numismàtic (Clua 2009) dels dos conjunts de
monedes recuperats durant l’excavació de les fosses
comunes FS 164 i FS 166 proposen una data de mitjan segle xiv, datació que es confirma per la mostra
de C14 d’un dels individus de la UE 1220 de la fossa
FS 164. Les tombes més antigues se situen immediatament a l’oest d’aquest conjunt de fosses i, a mesura
que ens desplacem vers l’est del cementiri, aquest tipus
d’estructura funerària desapareix per donar pas a les
fosses de banyera sense coberta. També apareixen els
taüts i els baiards, aquests darrers utilitzats com a tapadora en alguns casos, com és el cas de l’enterrament
ENT 29 o el ENT 84, i en altres situats sota la inhumació, com és el cas de l’ENT 174.
La proposta d’ocupació del fossar s’ha fet a partir de
la tipologia de les tombes i les mostres de C14 . S’han
fet datacions de radiocarboni en quatre dels enterraments: UE 1220, de la FS 164, i els enterraments ENT
165, 167 i 179. D’aquesta manera, combinant l’estudi

L’excavació del jaciment ha permès documentar l’ús
d’amulets en la comunitat jueva de Tàrrega. En diverses tombes femenines i infantils s’han recuperat un seguit de collarets i una parella de braçalets. El material
del qual estan fets aquests elements és variat: atzabeja, ambre, corall, pasta vítria que imita l’atzabeja...Un
seguit de materials que s’interpreten com a elements
profilàctics, la majoria per evitar el mal d’ull. Els infants i les dones eren considerats, durant l’edat mitjana, els més dèbils de la societat, d’aquí la necessitat de
major protecció. Un collaret amb deu denes associat a
un enterrament infantil (UE 1185) es recuperà durant
l’excavació de la fossa comuna FS 163.
Tenim constància de l’excepcionalitat dels enterraments col·lectius dins les necròpolis medievals jueves.
Fins al 2007, se n’ha documentat només un sol cas a
la Península, concretament a València (Calvo 2003).
Actualment, amb les fosses comunes de Tàrrega, els
dos casos constitueixen exemples únics a Europa. A
les Roquetes, aquestes estructures d’enterrament múltiple, sis en total, contenen un mínim de 69 individus.
Els cossos que hi són enterrats mantenen l’orientació
ritual jueva, el cap a l’oest i els peus a l’est, fins i tot en
els casos en què s’evidencia que la descomposició és
prou avançada com perquè els membres hagin perdut
la connexió anatòmica.
L’estudi antropològic posa de manifest que la causa de
la mort dels que s’enterren en les fosses comunes no
és natural ni fruit d’una epidèmia, ja que més del 50%
dels individus presenten signes de mort violenta (Colet; Ruiz; Subirà 2014). La datació radiocarbònica
de la UE 1220 de la FS 164 i la cronologia aportada
per les monedes, juntament amb les evidències antro-
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pològiques i la recerca documental posen de manifest
que aquestes fosses són el fruit de l’avalot de 1348.
Atac que es va perpetrar contra la comunitat jueva.
Segons els testimonis que el van sobreviure, (Muntané 2013), la major part dels 300 jueus assassinats el
1348 entre Barcelona, Cervera i Tàrrega corresponien
a aquesta darrera localitat.

CONCLUSIONS
Les conclusions que podem fer són forçosament preliminars, a falta de més intervencions arqueològiques,
especialment en punts estratègics de la ciutat, com són
la plaça Major, el call i tota la zona d’expansió urbana
nord-est seguint els vials d’entrada a la vila medieval,
entre d’altres. També cal aprofundir en l’estudi de la
documentació i en l’anàlisi de les traces de la cartografia medieval en el parcel·lari actual i d’èpoques precedents, que ens poden permetre identificar a banda
dels límits de la vila en diferents moments també el
traçat d’antics carrers desapareguts.
Pel que fa a les intervencions arqueològiques al castell
de Tàrrega, origen de la vila medieval, cal dir que han
permès identificar, tot i el grau d’arrasament, estructures i estratigrafia corresponents a diferents moments
d’obres i reconstruccions efectuades durant el temps
de vida de la fortalesa, que en alguns casos podem posar en relació amb la documentació existent sobre el
castell. Tot i no trobar indicis d’estructures clares de
la fase islàmica anterior a la data de la conquesta de
1056, sí que hi ha evidències de materials d’aquesta
cronologia fora de context, com també hi ha clars indicis materials, però no estructurals ni estratigràfics,
d’una ocupació durant el període ibèric tardà.
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A la banda sud-est de l’interior del recinte actual del
castell s’han pogut documentar àmbits de la fase feudal atribuïbles, a grans trets, per la manca de materials
significatius, als segles xi, xii i xiii. Entre les estructures de més rellevància cal destacar el mur de tancament sud-est que data del segle xv, relacionat amb la
Guerra Civil de Joan II i dins d’una fase ja tardana de
la fortificació del castell medieval, que adapta el castell
a la nova realitat que genera l’ús d’artilleria. Tot i el seu
grau d’arrasament -pràcticament total en la major part
del seu recorregut- s’ha pogut documentar un tram i
la base d’un mur de 20 metres de llargada anterior al
segle xv que apareix en el vessant sud-oest i per sota
de la línia de tancament actual del recinte. Aquest mur
podria correspondre a la línia de tancament del castell per aquest sector durant el xiv -potser en relació
amb les obres d’emmurallament de Pere III. L’estruc-

tura, que potser s’aprofita i es manté vigent en la reforma del xv, ha estat una troballa molt significativa
per conèixer el perímetre medieval del castell. Futures
intervencions en els vessants sud, oest i nord poden
donar encara resultats interessants en aquest sentit.
Pel que fa als tres grans moments d’expansió urbana
que esmenta Bolós a la Catalunya Romànica, si bé
coincidim en línies generals amb el seu plantejament,
hi ha certs matisos que cal tenir en compte. Un aspecte és el del creixement simultani que es dóna cap a la
Vila Nova i en determinats sectors de l’àrea al nord-est
de la plaça Major, tal com es desprèn del document de
1191. També en aquesta línia, cal remarcar la presència del palau dels Ardèvol a l’actual carrer del Carme ja
a finals del xiii, mentre creiem que Tàrrega continua
creixent encara per sota del carrer Major, i completa
la urbanització de la zona de la Vila Nova iniciada cap
al 1155. Podem dir que a partir de la segona meitat
del segle xii, i especialment al llarg segle xiii, la vila
ja depassa el límit que constitueix el carrer Urgell, el
carrer Major i la plaça Major. Aquest creixement de
la vila és un reflex del creixement demogràfic i econòmic de Tàrrega vinculat per una banda a la situació
geogràfica de la vila i de l’atorgament l’any 1242 dels
usos i costums de Jaume I (Garcia 2014, 31-32) que
regulen jurídicament la població i assenten les bases
de l’organització municipal.
La plaça Major, amb la cruïlla de comunicacions i vials que representa, juntament amb la morfologia de
l’església parroquial romànica, constitueixen un dels
punts estratègics per entendre el pas del primer recinte
fortificat a la Tàrrega de la segona meitat del segle xii.
Les intervencions dutes a terme al call, tot i tenir un
caràcter encara molt puntual, han permès documentar
espais habitats o utilitzats pels jueus i localitzar nivells
d’abocaments vinculats a l’assalt de 1348 i identificar
restes materials de la comunitat jueva que ens permeten conèixer una mica millor la seva alimentació, creences, oficis i formes de vida. Aquest coneixement de
la població jueva medieval de Tàrrega s’ha vist ampliat
de forma clau amb la identificació i excavació de la
necròpolis jueva de les Roquetes.
L’expansió urbana de la Tàrrega medieval culmina
al segle xiv. Amb la construcció de les muralles de
Pere III (1366-1370), la vila queda ben delimitada i
pràcticament no superarà aquesta barrera fins a la
segona meitat del segle xviii i al llarg del xix d’una
manera més evident. Diferents intervencions arqueològiques han permès definir o conèixer trams del
perímetre murallat de la vila que completen el coneixement documental i el que es dedueix del parcel·lari
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urbà. La intervenció al jaciment del molí del Codina
va permetre documentar l’angle sud-oest del recinte
murallat de la vila. I al carrer Hospital es documentava el portal de Sant Antoni del xiv, amb un una fase
prèvia del portal.
Fora muralles queden molins fariners i els edificis
conventuals i monàstics com el convent dels Framenors, el Carme, la Mercè, el Pedregal i santa Clara. De
tots, els convents del Carme i la Mercè, amb moltes
modificacions, són els únics que resten dempeus. El
monestir dels Framenors, posteriorment ocupat pels
Agustins, enderrocat després dels efectes devastadors
de la riuada de santa Tecla de 1874, ha estat objecte
de diferents intervencions arqueològiques que han
permès veure diferents sectors del convent i fer una
aproximació a la seva evolució arquitectònica i intuir
l’extensió del complex monàstic. En relació amb el
monestir dels Framenors es va poder excavar el pont,
bastit el 1340, que comunicava la part baixa de la vila
amb l’edifici religiós i la via d’accés des de Tarragona,
un tram de la qual també va ser objecte d’excavació.
Dels elements documentats arqueològicament fora
muralles ja hem destacat el jaciment de la necròpolis de les Roquetes, que s’ha pogut identificar com el
fossar dels jueus. La seva orografia i situació segueix
el model de necròpolis ja conegudes a Catalunya com
la de Montjuïc a Barcelona i amb el mateix topònim
a Girona. A Tàrrega, la presència de sia fosses comunes corresponents a l’avalot de 1348, amb prop d’una
setantena de víctimes de l’assalt al call, converteixen
aquest jaciment en un referent mundial pel que fa a
aquest tipus d’episodis.
Les excavacions a Tàrrega en els darrers 20 anys han
aportat precisions sobre el creixement urbanístic que
experimenta la vila en època medieval i ens han permès ampliar el coneixement que fins ara teníem, i situar dins de la planimetria urbana dades objectives i
tangibles sobre alguns d’aquests elements dels quals
fins fa poc temps només teníem una constància documental i fins i tot afegir elements fins ara desconeguts
o coneguts de forma molt parcial.
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