
 

 

Santa Tecla la Vella. 
Dra. Sofia Mata de la Cruz i MJ Virgili 

(Ressenya: MJ Virgili) 

Complint amb una de les activitats culturals programades pel curs acadèmic 
2017-18,  els passats dies 14, 21 i 28 d’abril, mercès a la bona predisposició i 
beneplàcit del capítol catedralici i, amb la voluntat d’apropar, una vegada més, 
la nostra Seu als tarragonins, vam poder gaudir, d’espais allunyats de la visita 
merament turística i força desconeguts de la Catedral. Van assistir 180 
persones que es repartiren en grups de 30 en les dues sessions programades 
a les 11 i a les 12h. 

Ens referim a la visita a la petita capella cementirial de “Santa Tecla la Vella” i 
l’espai que l’envolta. Fou un passeig excepcional a més d’una experiència 
compartida d’enriquiment i de transmissió de saber, en un context de persones 
interessades en el seu coneixement com a centre de culte cristià i la relació que 
ha mantingut i manté amb la ciutat al llarg dels segles. Aquest fet constata que 
ha estat, des de sempre, un centre espiritual, econòmic, assistencial i cultural 
clau per la ciutat. 

No hi va haver una saturació teòrica, malgrat l’espai reduït de la capella i de la 
quantitat d’obres que si serven - conjunts escultòrics, làpides, sarcòfags,..- , 
sinó que vam poder gaudir d’una excel·lent i cuidada selecció, escollida per 
l’amfitriona, la directora del Museu Diocesà, Dra. Sofia Mata, que va resultar 
molt exitosa. Ens va fer explorar les dades històriques, els elements 
arquitectònics i decoratius que la integren. Ens descobrí l’arcosoli i la figura 
jacent de l’arquebisbe Bernat d’Olivella. És en el seu testament, datat el 1286, 
quan apareix per primera vegada la denominació de “la Vella” Mandamus quod 
Corpus meum sepelietur in capella Sancte Tecle que dicitur vetus.  En el 
decurs de la visita a l’eglésia, observarem l’afegit de la capella anomenada dels 
Urrea (1445-1449) que serva el grup escultòric procedent d’Scala Dei, les 
restes ornamentals de la Universitat de Tarragona fundada pel cardenal Gàspar 
Cervantes de Gaeta el 1577, el sepulcre del canonge Joan de  Soldevila 
(+1502), .... relleus de pedra decorats, laudes, etc. 

Pel que fa a l’exterior, vam intentar situar, l’antiga basílica visigòtica, tot seguint 
les indicacions del Dr. Andreu Muñoz i utilitzant la planimetria de mossèn Joan 
Serra Vilaró que us adjuntem. Tanmateix aquest apartat confiem treballar-lo de 
manera més aprofundida, el proper curs, de la mà del Dr. A. Muñoz.   



 

 

Observarem també, diferents restes d’època romana com ara fragments de 
columnes de granit de  la Tròade, un capitell de marbre del Proconeso , o un 
basament amb la inscripció “Colonia Vlia Vrbs Triumfalis Tarraco”.  
Contemplarem el sarcòfag de Jaume I, dues creus de terme –una procedent de 
Tamarit-, un escut de la confraria de la Bona mort del segle XVII encastat al 
mur occidental de la capella dels Urrea, i altres laudes algunes de les quals de 
fàcil i curiosa lectura.  

Les pedres i les parets de la Catedral amaguen secrets que esperen ser 
desvetllats i explicats.  

Mercès a tots els Amics per compartir aquestes visites divulgatives, que tot i 
que no superem el 0,3% de les visites anuals de la Catedral, acomplim un dels 
objectius dels Amics que és fer conèixer que la Catedral de Tarragona és molt 
més que un monument, és un símbol emblemàtic que ens ajuda a entendre una 
mica millor la història de la ciutat i dels seus habitants al llarg dels segles. En 
aquest context, felicitem al capítol com a principal impulsor des del 1999 de les 
diferents actuacions arqueològiques realitzades, que han donat peu a 
nombroses accions de transferència de coneixement que difonen els trets 
bàsics de l’evolució històrica i religiosa de l’acròpolis tarraconense. 



 
Dades històriques de l’església

a. Sembla ser que s’inicien la Catedral i la capella al mateix temps (1154)
b. Capella acabada el 1200. Anomenada antigament de St. Bertomeu.
c. En el testament de l’arquebisbe Bernat d’Olivella (1272-1287) apareix per primera ve-

gada la denominació de “la Vella”: Mandamus quod Corpus meum sepelietur in capella 
Sancte Tecle que dicitur vetus. (1286)

d. L’anomena la Vella, recordem que porta 80 anys acabada, per diferenciar-la de la nova 
Catedral.

e. Planta rectangular de 13x5,5m. 
f. Obligació de resar les vespres i les matines a Sta Tecla la Vella com es fa en la Capella 

Major.
g. 1411 monestir fortalesa abandonat, pis inferior i superior 

Descripció

1. Façana:
a. Arquivolta bordonada entorn d’un timpà monolític de granit (2,3m diàmetre)
b. Columnes monolítiques embegudes a les rebranques
c. Porta emmarcada per dues columnes fines i esveltes i una imposta escacada
d. Part superior: un fris a doble vessant resseguit amb ziga-zaga entrecreuada.

2. Perímetre:
a. Contraforts en diagonal amb columnes embegudes i capitell, deteriorat, amb vo-

lutes i senzilles fulles cargolades.  
3. Interior:
a. Dos trams amb nervis creuers amb:
b. Quatre capitells als angles
c. Dos culs de llàntia intermedis
d. L’arcosoli emplaçat a l’esquerra (Interior i exterior)
e. Els dos arcs cecs del fons. 

4. Afegit:
a. Capella de Pedro Ximméz de Urrea (1445-1449). President de la G de C (1446-

49).  O a la capellania instituïda per la família Batet (St Nicolàs Sta Catalina)??
b. Un tram amb volta de creueria.
c. El blasó dels Urrea

Visita a l’església de Santa Tecla la Vella

Arcosoli i figura jacent de l’arquebisbe Bernat d’Olivella Urna d’un Urrea



Evolució dels Episcopis a Tarragona

Què comprèn un episcopi?

Basílica o catedral. Baptisteri. Secretarium o Aula. Residència de l’arquebisbe.
Amb possibilitat d’altres esglésies: parroquials, funeràries,…

1. Mitjans segle III: Casa de St. Fructuós= Domus ecclesia 
2. Segle IV, Bisbe Himeri (366-390) però cap evidència arqueològica intra murs. 
3. Segle V, Arquebisbe Ticià (417-420), és el primer bisbe anomenat metropolità.

a. On és l’episcopi intra murs????
b. Basílica construïda o santuari martirial de Sant Fructuós a la Necròpolis.

i. Episcopi, extra murs? Associada a un baptisteri i prop de la basílica paleo-
cristiana de la Beata Tecla (Eroski)

ii. Prop d’un nucli de població i de comerç marítim molt important
4. Segle VI, arran del III Concili de Toledo, 589, es desdoblaria les funcions de la basílica 

de la necròpolis:
a. Amfiteatre: santuari martirial
b. Catedral visigòtica de la catedral, guardaria les relíquies.

5. S. VII s’abandona la basílica martirial.
a. L’oracional de Verona, cita esglésies sota l’advocació de St Fructuós, Auguri i Eu-

logi; St. Pere, St. Hipòlit i la Sta. Jerusalem (unida a St Fructuós?).
6. S. VIII, terra de ningú, entre els sarraïns i els francs, amb el suport andalusí de Torto-

sa?
7. S. IX, intent de restauració.
8. Mitjans del s. XI es desvincula de la diòcesis de Narbona
9. A la fi del s. XI, es restaura la dignitat metropolitana de Tarragona vinculant-la al culte 

de st. Fructuós.
10. 1087, una lauda encasta a l’absis ens parla del canonge Bernat de Torelló.
11.  1099-1117, es considera seu vacant
12. 1118-1137, st. Oleguer bisbe metropolità de Tarragona. No hi resideix
13. 1139-1146, Gregori, abat de Cuixa, tampoc resideix a Tarragona
14. Bernat de Tort (1146-1163). Existeix una primera catedral que assistí al capítol.

a. 1154, institueix el capítol sota la regla de st. Agustí: Dono als canonges una forta-
lesa que està edificant perquè ho romanguin i visquin a perpetuïtat i per tal que 
puguin fer front als atacats dels corsaris i sarraïns. La fortalesa la dotà amb planta 
baixa per bodegues i magatzem i a la planta superior: celler, refectori, dormitori, 
cuina i sala capitular. Dona també la capella inferior conjunta a aquesta fortalesa. 
Instaura que tots els diumenges i festes principals es cantin misses major a l’hora 
tèrcia del dia a l’església de Santa Tecla, s’hi celebrin concilis i les consagracions 
dels pontífex. 

15. Catedral actual: 3 de març 1167, Pere de Queralt dóna 1000 sous: ecclesiam Sancte 
Tecla faciendam.

16. 17 d’abril 1171, Hug de Cervelló llega 500 sous: ad opus ecclesiae incipiendum et ad a 
officines conicae faciendas,..

17. 1184, absis totalment acabat.
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