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Juny de 1811
Els ocells,  ja feia dies que  no es veien per la ciutat, i 
l’agitació de la gent que corria per tots els carrers, feia 
del  caos l’única harmonia.  En Simonet  en escoltar  els 
primers trets i els resquills xiulant per sobre d’ ell, buscà 
refugi al primer portal obert.  Les explosions  es  sentien 
arreu.   La  polseguera   va  venir  després,   una  pols 
blanquinosa  i  tèrbola,  que arrossegava  tot  el  dolor  i 
l’olor  del que és possible la mort.  La  remor d’ unes 
veus estrangeres  s’apropaven amb la rapidesa en que la 
boira  mortal  es  desfeia  a  l’aire.  Ple  de  polsim  i 
d’esgarrapades,   va  córrer  tot  el  que podia,   trepitjant 
sovint els cossos caiguts a terra.  Al fons,  el  càntic  fosc 
dels canons,  anunciaven el pitjor.  En Simonet  tan sols 
hi tenia una  idea al seu cap, arribar a la Catedral com 
fós.  Havia sentit dir que era el lloc on portaven  els ferits 
i les dones per tal que poguessin trobar aixopluc i refugi.
En arribar al carrer principal, la  Catedral  descansava 
sobre  la  seva  escalinata.  Li  va  semblar  que  l’estava 
esperant.  El ritme accelerat del seu cor acompanyava la 
tremolor  de les cames.  Neguitosament,  obrí una de les 
aixetes de les dues fonts, que es trobaven al peu de les 
escales.  L’aigua apaivagà la sensació agre a la boca, i 
els seus llavis ressecs tingueren calma per uns instants. 
Darrera  d’ell,  les  veus,  els  crits,  els  plors  i  la 
desesperança  es  feien  mes  forts  i  s’apropaven  amb 
furiosa rapidesa. Amb un últim esforç, amb els pulmons 
plens de l’aire enrarit,  va pujar els graons entollats de 
dos en dos. A dalt,   al  Pla de la Seu a la seva vista, 
s’amuntegaven  tota   una  munió  de   cadàvers  i  un 
degoteig constat de sang feien de les escales de pedra 
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un riu vermell.  En traspassar la portalada de la Catedral, 
el ferum de la barreja  de la cera de les  espelmes amb 
l’encens i el tuf de la carn podrida el van rebre.  S’hi van 
afegir crits d’angoixa i murmuris de por. Estirats per tota 
la Nau Central els malalts i ferits s’ajuntaven,  homes i 
dones,  amb els seus matalassos  i coixins. Els refugiats 
com ell  omplien el lloc, fins i tot  el Campanar, des d’on 
el guaita anunciava cada nou  bombardeig  amb els  tocs 
de la  Capona.
Agost  2010
El doctor  Massimo Cossiga  capficat, mirava els darrers 
resultats . Podria tornar a  Italia, com un guanyador, si 
aquell descobriment s’arribava a confirmar.  Havien estat 
molts d’anys d’estudis,  de recerca, de viatges, de solitud 
i també de moments de dubte.  Sota seu, a escaig dos 
metres i mig  es trobaven totes les respostes,  i  aviat 
sortirien a la llum.  Sabia pels  documents que guardava, 
que un cop foradat  aquell  terra,  s’obriria  a  la  llum  la 
realitat que durant tants anys s’estava amagant als peus 
d’aquella construcció.  L’entrada al temple d’August.  Un 
temple que es buscava des de l’any 2000, quan es van 
trobar  nombroses  restes  de  marbre  a  la  casa  dels 
Canonges, a l’exterior del mur Nord-oest del Claustre de 
la  Seu.  Un  temple,  segons  es  deia,   de  dimensions 
similars al Partenó d’Atenes
El soroll dels operaris retirant  les rajoles i  perforant el 
terra  de  la  Catedral  anaven  alimentant  els  seus 
pensaments.  El  seu  amic  i  historiador  local   l’Isidre 
Recasens,   va  ser  qui  el  va   posar  al  corrent  de   l’ 
importància   d’aquell  lloc  per  l’Arqueologia,  i  de  les 
troballes romanes,  que sovint  sorgien pels carrers de la 
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ciutat,  fins i tot als baixos dels immobles al fer petites 
obres d’arranjament.   Aquella ciutat   farcida de restes, 
era  única.   Però  el  més important   era   dins  d’aquell 
recinte de culte, d’aquella Catedral consagrada al 1311. I 
el  professor  ho  esperava  sense  dissimular  la  seva 
impaciència.
El so d’aquell cop era diferent, un cop  buit. Un forat va 
aparèixer,  un orifici  que portava a les  entranyes de la 
història, a la qual el professor  estava disposat a abocar. 
s’hi. 
Tot just s’acomplien dos anys de la reunió  amb  el seu 
col·lega  a  Lisboa, a tocar de l’església  de Sant Esteve, 
en ple barri d’Alfama.  Acomodats en una petita cafeteria, 
sense preàmbuls, l’Isidre li va ensenyar uns documents, 
entre els quals hi figurava un llibre escrit a mà al juny de 
1811.  Es tractava d’ una relació exhaustiva,   feta per 
algú que es preparava per a un llarg  viatge, el preludi 
pel   transport  d’un  tresor  important.   Al  darrer  full  hi 
figurava el nom d’una ciutat: Tarragona.
Fins  a  les  dates,  el  temple  d’August  havia  estat  una 
entelèquia buscada pels millors arqueòlegs del món. Era 
conegut  que  en  els  Annals  de  Tàcit s’anomenava 
l’existència d’un temple de culte dedicat a l’Emperador 
de Roma.  En ple segle I Dc. una ambaixada tarragonina 
va viatjar a Roma,  obtenint el  permís de Tiberi per a la 
construcció del recinte. Van haver de passar cents d’anys 
més per trobar un altre referència:  un document  de la 
caixa número 85 i datat al 27 de maig de 1811, per la 
Comisión  de  la  Junta  Superior  a  Tarragona on  es 
postil·lava  “  des  de  la  Catedral  fins  les  escales  de  la 
Misericòrdia  esta  buit  el  terreny  on  es  troben  unes 
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bòvedes  o  arcs  des  del  temps  dels  romans  ”    El 
professor i el seu amic amb aquell llibre, tenien a la mà la 
proba de que sota la Catedral  s’havia soterrat  fins a les 
hores  quelcom més   que  una  obra  única  en  honor  a 
August.
Catedral de Tarragona  / Juny 1811
Un monjo,  en   veure entrar  en  Simonet   el  va  portar 
ràpidament  a  guarir-se.   La  filera  de  gent   que  el 
precedia  baixant  les  escales   per  anar  a  refugi,   era 
l’imatge de la serp que s’aprofundia en el seu cau. De 
sobte,  les  portes  principals  van  ser  obertes  totalment. 
Afora,  mentre  un  parell  d’eclesiàstics  demanaven 
compassió  als  soldats  estrangers,   uns  homes  nus 
encenien una foguera, on anaven llençant les despulles 
dels  morts més recents.  En un rampell d’ira un sergent 
donà unes ordres tot cridant.  A cops i batzegades els 
sacerdots  van  ser  obligats  a  entrar  al  cercle  de  foc. 
L’olor i els crits de dolor,  varen fer baixar  en Simonet 
ràpidament  les  escales.   A cavall,  el  General   francès 
Suchet  ho observava tot.  Algú va aconseguir tancar les 
portes de la Catedral.  El noi va seguir aquell  capellà 
pels  passadissos del subsòl,  fins arribar a un racó on 
s’aplegaven  un  conjunt  de   caixes  i  paquets.   Uns 
homes,  els anaven traslladant un a un fins el final del 
túnel  més  proper.   Al  fons,   els  brams  d’unes  ases 
senyalaven l’existència  del  que semblava una  sortida 
d’aquell entramat  subterrani. Va sentir que parlaven de 
l’Amfiteatre. Semblava ser que  a la platja del Miracle  els 
vaixells  els  esperaven.    El  clergue  s’adonà  de  la 
presència  d’en  Simonet  i   fent-li  un  senyal  per  que 
s’apropés a ell li va dir:
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-El que t’entrego és molt important. Si em passés alguna 
cosa, si no retorno, hauries de donar-ho a l’Arquebisbe o 
al Canonge Ribes, a cap persona més.
 En Simonet no entenia res.
-Jura-ho.
Astorat, ho va jurar, i va agafar entre les seves mans un 
pergamí de reduïdes dimensions. Amb un dibuix central, 
noms  i  números:  un  mapa,   que  ell  no  va  poder 
interpretar  perquè no sabia llegir. El  religiós va marxar 
emportant-se’n  l’últim  farcell,  una  capsa  rectangular, 
platejada i molt antiga  decorada a banda i banda amb 
dos  àngels  pregant.  En  aquell  mateix  instant  un  so 
enorme va esclatar,  removent el cap d’en Simonet.  Les 
primeres pedres varen caure, les columnes que restaven 
d’en  peus  varen  trontollar,   mentre  ell  amagava   a 
l’interior  de  les  seves  trencades  i  gastades  robes,  el 
valuós paper.  L’últim que va veure va ser la immensitat 
de  la  negror.   A  dalt  a  la  Nau  central   els  soldats 
francesos es donaven a la barbàrie mentre ho regiraven 
tot, sense respectar  el lloc, ni les persones. Les dones 
eren violades i mutilades. Les relíquies llençades a terra, 
les  formes  consagrades trepitjades. 
Van  deixar  marxar  unes  tres-centes  persones.  Els 
supervivents.  Caminaven  penosament  cap  a 
Torredembarra.  De  matinada,  tot  arribant  al  terme 
anomenat  la  Budallera van  sentir  l’explosió  de  vint-i-
dues mines. Una darrera l’altra. No van poder evitar els 
plors. 
Els soldats estrangers ho  estaven dinamitant tot. Abans 
de marxar de la ciutat  la Plana Major de l’exèrcit francès, 
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davant de les persones més distingides de Reus, varen 
passejar-se sense cap mena d’escrúpol per damunt dels 
cadàvers,  ferits  i  mutilats  que   vestien  el  terra  de 
Tarragona.
Catedral de Tarragona / Agost  2010
Aquell  llibre,  emplaçava  exactament  l’entrada  del 
subterrani que portava a través del Palau d’August a les 
dependències on s’amuntegaven els tresors de la ciutat 
durant l’arribada dels francesos a Tarragona  l’any 1811. 
El  doctor  Cossiga,  havia  revisat   tots  els  objectes 
relacionats  i d’entre ells  en sobresortia un
-És impossible.  Va dir davant del seu confident i col·lega
-Es tracta de l’Arca de l’Aliança .
Va  restar  mut  durant  un  llarg   temps,  intentant 
recompondre  el  trencaclosques  que  se  li  presentava. 
Què feia l’ Arca al Temple d’ August de Tarragona?.  El 
cert  és  que  ara   per  fi,  si  tot  anava  bé,  aviat  estaria 
davant  de l’objecte més cobdiciat per Occident.
La  llum  freda  de  les  llanternes  s’obria  pas  per  entre 
aquella  fosca immaculada amb més de 190 anys. Les 
primeres runes  apilonades que van veure   confirmaven 
l’existència  del   temple.   La  instal·lació  més tard  d’un 
enorme generador d’electricitat els facilitava les tasques 
d’exploració. Els ulls d’en Massimo  buscaven qualsevol 
traça, resta, insinuació, de l’existència del tresor.  Res. 
Buidor  i silenci. 
Temps enrere, l’any 2007, ja havia estat un privilegiat en 
poder entrar  al  túnel que des d’els baixos del carrer del 
Vidre, a escaig cent metres de la Catedral,  s’endinsava 
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fins el Temple.  Va ser quan  l’Arquebisbat i l’ICAT, amb 
un equip internacional d’arqueòlegs decidiren fer-ne una 
primera avaluació, amb prospeccions geofísiques. Volien 
tenir una radiografia complerta del subsòl. La Cartografia 
es va fer el setembre d’aquell mateix any. 
Massimo es va fixar en una muntanya de runes. Els seus 
operaris,  diligents  amb les  seves  ordres  no  van  trigar 
gaire en retirar-les. L’entrada a la galeria principal s’oferia 
per ser penetrada. L’olor a ranci, envoltava les ànsies del 
professor per trobar l’Arca.
-doctor, aquí si us plau.
Davant seu en un racó l’esquelet d’un noi apareixia amb 
les mans  fortament  aferrades al pit .
-Què fem amb ell? 
Massimo, mirant de reüll, va senyalar a dalt.
-Porteu-lo al magatzem general, etiqueteu-lo i deixeu les 
restes dins d’una caixa.
En Simonet   va ser transportat amb molta cura. Tancat 
en  una  caixa  de  cartró,  enumerat   i   dipositat  al 
magatzem del  Museu Arqueològic, esperant la resta de 
troballes que amb el temps s’anirien aplegant.
Aeroport de Roma / Febrer del 2011
L’avió  del  Doctor  Massimo Cossiga  va  aterrar  sense 
incidències  a  Roma.  Junt  amb  les  seves  pertinences 
duia  l’  informe  preparat   per  a  entregar  a  Monsenyor 
Garbí.
Un  informe  acurat  i  perfecte,  on    tot   s’hi  detallava 
minuciosament. Les descobertes, els llocs, les persones 
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relacionades, els fets.El Vaticà  d’aquesta manera, rebria 
de  primera  mà  la  informació  del  que   va  succeir  a 
l’excavació feta a la  Catedral  de  Tarragona sis  mesos 
enrere. També la llista de les troballes. No hi figurava cap 
Arca.
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