
Per fer aquest descobriment cal que 
canvieu una mica l’òptica a l’hora de visitar la vella 
Tarragona. Els nombrosos vestigis, ben conservats, 
de l’estada dels romans a la ciutat fan que a tothora 
tinguem present aquella època, i que ens oblidem 

del que hi va passar 
a l’Edat Mitjana. El 
palau, que va ser re-
sidència oficial dels 
pretors romans, tam-

bé va acollir els senyors de la ciutat durant el segle 
XII, i fins al segle XV va ser la residència dels reis. 
Quan aneu a Tarragona, deixeu-vos sorprendre per 
aquest castell immens que, a banda d’imperial, tam-
bé va ser reial.  
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el castell del rei
castell de tarraGona – el Pretori

Un dels monuments més carismàtics de Tarragona 
té una història medieval poc coneguda. Us convidem 
a descobrir el castell del Rei. 
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format per uns carreus grossos, que pertanyen a 
aquesta època. Però l’edifici que ha arribat fins a 
avui, construït a sobre d’aquestes restes, està da-
tat en temps de Vespasià, al voltant de l’any 73 dC. 
Aquesta residència oficial dels pretors, d’on li ve el 
nom, encara conserva unes dimensions extraordi-
nàries, i veureu que estava estratègicament situada 
perquè les portes principals coincidissin amb el Fò-
rum Provincial de la part alta de la ciutat, i amb la 
galeria reservada als espectadors del circ, situada a 

la planta superior. De fet, durant la 
vostra estada podreu fer com els pre-
tors romans, ja que l’entrada al mo-
nument també us dóna accés, per la 
porta Triomfal, a visitar les restes del 
circ romà. 

sortim restaurant i allotjament

Husa imperial 
tarraco       

Màxim confort 
i cuina selecta 

internacional. Situat 
al centre de la ciutat 
i davant del mar. 
L’habitació doble  
costa 98 e.

Pg. de les Palmeres, s/n  
Tel. 977 233 040  
www.husa.es 

restaurant  
ca l’Òscar

A la mateixa 
plaça del 
Museu Nacional 

Arqueològic, hi fan cuina 
casolana i tradicional, 
amb uns arrossos molt 
bons. A la carta, entre  
20 i 25 e.

Pl. del Rei, 4 
Tel. 977 224 579      

el Pretori
La història del Pretori l’hem d’anar a buscar al segle 
I aC. Si us fixeu en el nivell inferior del cos principal 
de la torre, veureu les restes d’una porta i un mur, 

Quan arribeu a Tarragona, si aneu amb cotxe, podeu  
seguir les indicacions cap al Museu Nacional Arqueològic  
o bé cap al Pretori. Si aneu amb transport públic,  

dirigiu-vos cap a la plaça del Rei. 

sortim Com s’hi arriba



El castell és a la plaça del Rei, en un extrem 
del nucli antic de Tarragona, ben a prop del 
passeig de Sant Antoni i de la Rambla.

a la plaça del rei

N

L’edifici es va salvar de l’enderrocament quan els 
visigots van prendre la ciutat i hi van acollir el go-
vernador de la província en època goda. El pas dels 
àrabs també el va respectar, ja que sembla que el 
van dedicar a allotjar-hi les tropes.

el castell del rei
Després de la conquesta de Tarragona als sarraïns, 
el ııı8, es van restaurar les desfetes de la guerra i, a 
partir del ıı29, la torre del Pretori es va adequar com 
a residència del normand Robert Bordet, un dels dos 
senyors de la ciutat, renyit amb l’altre senyor, l’ar-
quebisbe. Els conflictes jurisdiccionals continus van 
comportar l’any ıı7ı, l’assassinat de l’arquebisbe i la 
fugida a Mallorca de la família normanda. Després, 
l’edifici va passar a mans del comte de Barcelona i va 
ser la residència permanent del veguer reial. En els 
anys posteriors, va ser l’allotjament  d’alguns mem-
bres de la reialesa, com és el cas del rei Jaume II, 
que s’hi va allotjar el ı306, i de la seva muller, Blanca 
d’Anjou, que ho va fer l’any ı3ı0.
El rei Pere III el Cerimoniós, més tard, va fer refor-
mes importants al palau i hi va incorporar un nou 

pis, la sala gòtica. Durant la visita podreu admirar les 
vistes extraordinàries que es veuen des d’aquesta sala 
i des de les terrasses de l’edifici. Aquest control sobre 
la ciutat, i especialment sobre el mar, van convertir el 
castell, durant el segle XIV, en un punt clau de vigi-
lància contra la pirateria.
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El rei Pere III El Cerimoniós també era conegut com a Pere Terç i encara tenia un altre 
nom ben curiós. Quin? Envieu les respostes a castells@castellscatalunya.com, 
indicant el vostre nom. Els encertants rebreu un 2x1 per a la visita al castell del Rei 

- El Pretori de Tarragona. solució del concurs anterior: Els merlets no es lligaven amb morter per fer-los servir de 
projectils contra l’enemic, i també perquè no s’hi ancoressin bé els garfis que feien servir els assaltants.

MéS QuE CERIMONIóS sortim  de  
concurs

ajuntament de tarragona: Tel. 977 296 100
www.tarragona.cat

Per saber-ne més

de presó a museu
L’any ı399 el castell es va transformar en presó i, cap 
al ı4ı3, en l’oficina del procurador reial, que el feia 
servir de dipòsit de material bèl·lic. Usat com a quar-
ter militar, va acollir diferents regiments i, un cop 

acabades les guerres de successió, l’any ı7ı5, Felip V 
va obligar a mantenir-hi tropes aquarterades. D’aquí 
que també es conegui com a Quarter del Rei. 
Durant la Guerra de la Independència, quan es va 
evacuar la ciutat, el mariscal Sutchet va ordenar que 
es fessin volar els edificis principals. Així que el ge-
neral francès Bertoletti, abans d’abandonar la ciutat 
el ı8 d’agost del ı8ı3, va enderrocar, entre altres, una 
gran part d’aquest edifici. 
Al segle XIX, la tradició sovint feia referència al castell 
com a residència de Ponç Pilat, i se’n deia el castell de 
Pilat. Va tornar a ser una presó fins al ı953 i més tard 
es va convertir en el Museu d’Història de la Ciutat.
Quan visiteu el castell del Rei, no us perdeu la ma-
queta que hi ha exposada a la sala gòtica, que us mos-
tra com era la desconeguda Tarragona medieval. n

VIII cIcle de conferèncIes 
noblesa I socIetat
‘el comte-rei Jaume i i la noblesa’

La conquesta i el repoblament de València; 
el paper de la noblesa. Enric Guinot i Rodríguez, 
professor de la universitat de València. 
Dilluns, 7 d’abril 

Mallorca –de la conquesta de Jaume I fins a  
la dinastia privativa–, l’aportació de la noblesa.  
Pere Montaner, director de l’Arxiu Municipal  
de Ciutat de Palma. 
Dilluns, 5 de maig 

Totes les conferències es faran a les set del  
vespre, a la Reial Acadèmia de Bones Lletres  
de Barcelona (Bisbe Caçador, 3).


