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La catedral de Girona. Redescobrir la seu romimica. Els resultats de la recerca del 
projecte <<Progress» (Pere Freixas, Josep M. N olla, Lluís Palahí, Jordi Sagrera, Marc Sureda) . 
Proleg de Joaquim Nadal i Farreras. Girona, 123 pp. 

Joaquim Nadal, en el Proleg, remarca que la catedral de Girona és «Comuna ciutat 
dins de la ciutat, amb la se va complementarietat d' estils i una juxtaposició d 'e tapes». 

Era poc el que se sabia de la catedral romanica de Girona. Ha estat grades al projecte 
<<Progress>>, subvencionat perla Comunitat Europea, que ha permes de coneixer molt millar la 
catedral de Girona per diferents mitjans: Campanyes de prospecció geofísica i campanyes 
d 'excavacions arqueologiques. 
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Aquesta publicació que ressenyem -que ha estat possible gracies a 1 'ajut del Ministeri 
d'Educació i Ciencia peral projecte «La catedral de Girona. Historia i Patrimoni-- ens informa 
deis importants resultats obtinguts gracies a l'esmentat projecte de recerca. 

L'any 1015, en el lloc on hi havia hagut un temple paga, després d'una església 
primitiva, el bisbe Pere Roger va construir-hi una catedral romanica. Mitjan¡;ant els documents, 
sabíem que aquesta catedral fou consagrada l'any 1038. També sabíem que comptava amb un 
nartex, on havia estat sebollida la comtessa Ermessenda. Aquesta informació documental es 
completava amb els vestigis de la construcció romanica: el campanar, o Torre de Carlemany 
es va integrar a la construcció gotica, després d'haver-lo partit per la meitat. El claustre, 
contrult abans de l'any 1190, era voltat del dormitori i del menjador. Es tenia la idea que es 
tractava d'un edifici rectangular amb tres naus i tres absis, un nartex amb finalitat funeraria i 
un campanar. Segurament hi hauria un baptisteri. Gracies al projecte de recerca, es varen fer 
prospeccions geofísiques i excavacions arqueologiques les quals demostraren que la catedral 
romanica fou construida sobre un edifici roma. Tenia una nau única, tres portes, el campanar, 
la Torre de Carlemany era adosada al creuer, l'absis era més elevat en relació a la nau, el 
nartex era flanquejat per dues torres, un campanar i un baptisteri i al damunt la capella del Sant 
Sepulcre. . 

Es pot dir, dones que els metodes geofísics i arqueologics han permes de redescobrir 
la catedral romanica de Girona. 
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