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Sancta Virgo Thecla.  

La introducció del culte de Tecla a Tarragona (*) 
Dra. Meritxell PÉREZ MARTÍNEZ 

  

El repertori documental relatiu als orígens del culte a Santa Tecla a la ciutat de 

Tarragona és lluny de ser exhaustiu i continu, raó per la qual ha despertat sempre una 

certa perplexitat entre els erudits locals i els cronistes que s’han dedicat a l’estudi de la 

temàtica des de l’època moderna. L’absència de documentació ha contribuït també a la 

perpetuació de vells tòpics historiogràfics, que exigeixen una completa revisió d’acord 

amb els paràmetres renovadors de la ciència hagiogràfica contemporània. La present 

comunicació preten donar a conèixer les principals línies de desenvolupament que han 

guiat la producció historiogràfica tarragonina dedicada a dilucidar la qüestió dels 

orígens del teclisme a la ciutat des del Renaixement fins els nostres dies. Aquesta es 

revela com una tasca de gran interès perquè l’erudició local va establir des dels seus 

inicis un nexe inseparable entre la introducció del culte a Santa Tecla i els orígens 

cristians de la ciutat en temps apostòlics. El segon objectiu d’aquesta comunicació és 

proporcionar una lectura acurada i actualitzada de la documentació disponible i de les 

seves claus interpretatives, les quals conviden a situar la gènesi del culte tarragoní a 

Santa Tecla en el context polític i eclesiàstic de l’Occident cristià d’època medieval.  

El model de santedat que es construí al voltant de la figura de Tecla d’Iconi, 

pocs anys després de la seva aparició a les Acta Pauli et Theclae de mitjans del segle II, 

assolí un protagonisme extraordinari en el Mediterrani cristià dels segles de l’Antiguitat 

tardana. Seguint un primer desenvolupament a les províncies orientals de l’Imperi, d’on 

el culte era originari, el model de santedat que Tecla encarnava es difongué a les 

principals capitals de l’Occident romà. Malgrat la situació de privilegi viscuda per la 

ciutat de Tarragona durant aquests segles, en tant que capital civil i eclesiàstica dels 

territoris nord-orientals d’Hispània, les evidències conservades apunten a considerar un 

impacte més aviat limitat del seu culte fins a una època posterior. En aquests moments, 

el patrocini sant del bisbe i màrtir Fructuós sobre la capital eclesiàstica dels períodes 

tardoromà i visigòtic està plenament avalat per les fonts conservades, fruit de la devoció 

popular i del suport institucional dispensat al seu culte per les autoritats eclesiàstiques 

de l’època. El complet silenci de Tecla a les fonts escrites i materials d’aquests anys no 
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permet documentar l’existència d’un culte organitzat amb anterioritat a la conquesta 

islàmica de la ciutat. Per contra, la documentació relativa a la restauració eclesiàstica 

d’època medieval proporciona informació de primera magnitud per aprofundir en el 

nexe que es construí entre Tecla i Tarragona en el marc polític i ideològic dels segles XI 

i XII. L’estudi de la documentació conservada amb una perspectiva actual permet situar 

la introducció del culte de Tecla a Tarragona en un moment històric capitalitzat per les 

ànsies expansionistes dels regnes cristians peninsulars de l’època de la conquesta feudal 

i per la lluita de la seu pontifícia contra les investidures laiques. L’elecció del símbol de 

Tecla, en aquest context, respongué a la voluntat d’activar els orígens apostòlics de 

l’Església de Tarragona, en un ambient en què l’element eclesiàstic era fonamental per a 

l’èxit de la política expansionista dels comtes de Barcelona sobre les terres de la 

frontera amb Al-Andalus. Alhora que atorgava dignitat, autoritat i prestigi a la seu 

metropolitana restaurada, Tecla contribuïa a la difusió dels pressupòsits ideològics sobre 

els que es fonamentava la reforma pontifícia d’època gregoriana. El culte tarragoní a 

Santa Tecla es va desenvolupar d’una forma progressiva en el transcurs de l’Edat 

Mitjana. El trasllat de les relíquies des d’Armènia, al segle XIV, va significar una nova 

fita en la consolidació del teclisme a Tarragona en el context de l’escissió dels bisbats 

aragonesos. 

 

 

1. EL DOSSIER DE TECLA 

El primer dels documents que composen el dossier de Santa Tecla són les Acta 

Pauli et Theclae, actes apòcrifes de la vida de Sant Pau en les que apareix, per primer 

cop, el relat íntegre de la història de la verge d’Iconi.1 Gràcies al testimoni de Tertul·lià, 

sabem que l’obra va ser escrita vers l’any 160 per un prevere de l’Àsia Menor, que 

hagué de ser deposat del seu càrrec per pretendre, a través de la seva recreació literària i 

fantasiosa, el dret de les dones a predicar i batejar.2 Malgrat ser obra d’un falsari, les 

Acta Pauli et Theclae no tardarien a assolir una gran popularitat, tal i com demostren els 

escrits dels pares de l’Església i la literatura hagiogràfica de l’època. Els episodis més 

significatius de la trajectòria vital de Tecla, com el rebuig constant a l’ordre social 

                                                           
1 D’entre les nombroses edicions existents, aquí se segueixen les de R. A. LIPSIUS - M. BONNET, Acta 
Apostolorum Apocrypha, I, 235-272 (versió grega) i 104-117 (versió llatina); L. VOUAUX, Les Actes de 
Paul, 135-139 (versions grega i llatina); J. K. ELLIOT, The Apocryphal New Testament, 350-389. Un bon 
estudi de crítica històrica, encara vigent, es pot consultar a Acta Sanctorum, Septembris, VI, 546-568. Un 
recull bibliogràfic recent a J. BREMMER, The Apocryphal Acts of Paul and Thecla, 191-199. 
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vigent, l’admiració apassionada per Pau, les formes miraculoses amb què fugí dels 

perseguidors o el retir final a Selèucia, feren que el seu culte s’estengués ben aviat a 

Orient i Occident i que els continguts de les seves actes influïssin d’una manera 

progressiva en la literatura i l’art cristians dels primers segles. Diferenciades de les Acta 

Pauli originals, les Acta Theclae (ATh.) visqueren una història brillant durant els segles 

V i VI.3  

L’èxit de l’arquetip dissenyat al voltant de la verge d’Iconi fou completament 

aliè a la historicitat dels episodis relatats a les ATh.. Tal i com ha permès evidenciar la 

ciència hagiogràfica contemporània, els documents que integren el dossier d’un sant 

testimonien l’existència real d’un culte que, en el seu procés de consolidació i de 

difusió, va poder prescindir de la historicitat del personatge sant.4 No obstant, tot i 

plantejar seriosos dubtes d’autenticitat, les ATh. constitueixen un testimoni de gran 

valor per aprofundir en els primers estadis de l’elaboració d’un model de santedat, els 

continguts del qual van perviure de forma gairebé intacta fins a l’època medieval. Jutjat 

i destituït per la seva recreació literària, l’autor de les actes apòcrifes va posar una gran 

atenció per enquadrar el seu relat fantasiós en el marc dels Fets dels Apòstols canònics. 

El lligam de Tecla amb els temps apostòlics i amb Sant Pau, en particular, constituirà 

per sempre més un dels trets bàsics de l’arquetip dissenyat al voltant de la santa. 

Paral·lelament, la història de Tecla apareix com el reflex de l’expansió d’un tipus 

d’ascetisme femení, en què el celibat, la itinerància i l’exercici d’una autoritat de tipus 

carismàtic foren les preocupacions centrals. En un moment inicial, el model de santedat 

construit al voltant de la verge d’Iconi tingué un seguiment especial en aquells cercles 

que reivindicaven l’autoritat religiosa de les dones en termes d’igualtat amb els homes i, 

en conseqüència, contribuïen a desafiar la seva posició social tradicional. Aquest punt 

revesteix una notable rellevància en l’ambient eclesiàstic de definició institucional dels 

quadres organitzatius de l’Església i la seva encara precària integració de les diferents 

corrents de l’ascetisme cristià. 

A mitjans del segle V, un nou document va ser incorporat al dossier de Santa 

Tecla. Es tracta de la Vida i Miracles de Tecla (V i MTh.), escrita al voltant dels anys 

                                                                                                                                                                          
2 TERTUL.LIÀ, De baptismo 17, PL 1, 1219. 
3 Des dels estudis de C. SCHMIDT, Acta Pauli, I i C. SCHMIDT - W. SCHUBART, Acta Pauli, s’accepta que 
les ATh. formaren part d’unes Acta Pauli més àmplies, avui perdudes. Sabem que les ATh. van circular 
de forma independent des d’almenys finals del segle IV: EGÈRIA, Peregrinatio 23, 5.  
4 H. DELEHAYE, Sanctus, 62-63; Les origines du culte, 160-163; Les légendes hagiographiques, 33; Les 
passions des martyrs, 277-278. Una rotunda negació de l’existència històrica de Tecla pot trobar-se a C. 
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444-474 per un retor cristià anònim de l’entorn immediat de Selèucia (Isàuria).5 L’obra 

en qüestió està formada per dos llibres independents, el primer dels quals, la Vida, és 

una adaptació en prosa del text de les Actes apòcrifes de Pau, en les quals es basa.6 El 

segon llibre, els Miracles, constitueix un recull edificant de les intervencions 

miraculoses de la verge d’Iconi en el santuari d’Hagia-Thékla a Selèucia d’Isàuria, a 

l’actual Meriamlik. Aquest document confirma la bona salut de la que gaudia el culte de 

Tecla en l’entorn d’Isàuria i, al mateix temps, proporciona una bona aproximació a 

l’activitat d’aquest ingent centre de culte i pelegrinatge, documentat pels textos des de 

mitjans del segle IV.7 El complex eclesiàstic edificat en honor de la santa disposa també 

de confirmació arqueològica des de que les campanyes d’excavació realitzades a inicis 

del segle XX per un equip d’arqueòlegs alemanys al sud de Selèucia, a l’actual ciutat de 

Silifke, van permetre identificar el santuari d’Hagia-Thékla d’època antiga.8 Malgrat les 

dificultats de lectura que plantegen els resultats de les intervencions arqueològiques, 

fruit de les circumstàncies en què foren publicats l’any 1930, es constata l’existència 

d’una sèrie de reedificacions i reformes de caràcter monumental que, amb una datació 

de la segona meitat avançada del segle V, han fet pensar en el desenvolupament d’una 

àmplia campanya de potenciació del culte a Tecla que coïncideix en el temps amb la 

redacció del text de les V i MTh. i amb el període de màxim esplendor del teclisme al 

Mediterrani cristià d’època tardana. 

A diferència de les precedents ATh., en el text de les V i MTh. Tecla ja no es 

presenta com aquell referent ideal i modèlic de vida ascètica al que aspirar, sinó com a 

patrona celestial i benefactora angèlica de la civitas Theclae, la realitat del poder sant de 

la qual era invocat en el seu santuari el dia de la seva festivitat. L’escrit de les V i MTh. 

denota així mateix una certa preocupació de l’autor per enquadrar la figura de Tecla i el 

                                                                                                                                                                          
SCHMIDT, Acta Pauli, I, 206. Entre els defensors de la historicitat de les ATh., es poden citar L. VOUAUX, 
Les Actes de Paul, 128 i W.M. RAMSAY, The Church in the Roman Empire, 375-428. 
5 L’edició més completa de la V i MTh. és G. DAGRON, Vie et Miracles de Sainte Thècle, a la que seguim. 
Sobre la data de composició i l’autoria de l’escrit: G. DAGRON, «L’auteur des “Actes” et des “Miracles” 
de Sainte Thècle», 5-12. Un interessant estudi filològico-històric a M. LÓPEZ-SALVÀ, «Los Thaumata de 
Basilio de Seleucia», 217-319. 
6 VTh 28. 
7 Gregori de Nazianz es va retirar al santuari d’Hagia-Thékla l’any 376: GREGORI DE NAZIANZ, Carmen 
de vita sua, PG 37, 1067. Egèria va visitar el martyrium de Tecla, l’any 384, en el seu viatge de 
creixement espiritual de camí a Constantinoble: EGÈRIA, Peregrinatio 22, 2. Teodoret de Cir recull la 
visita al santuari de les beates síries Marana i Cira: TEODORET DE CIR, Historia Religiosa 39, PG 82, 
1492. També, ISIDOR DE PELUSI, Epistula 1, 160. Evagri informa de la dedicació, per part de l’emperador 
Zenó, d’una gran església en agraïment a la seva intervenció favorable quan fou deposat del tron per 
Basilisc: EVAGRI, Historia Ecclesiastica 3, 8. 
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seu culte dins l’ortodòxia, en uns moments en què les dissensions dogmàtiques, per la 

qüestió de la naturalesa de Crist i la seva relació amb el Pare, estigueren en l’ordre del 

dia.9 Finalment, es constata la interpolació d’una sèrie de passatges als episodis més 

emotius de la passió èpica original. Alguns manuscrits inclouen relats llegendaris sobre 

la mort de la santa, l’episodi que, sens dubte, més incentivà la creativitat pietosa dels 

seus devots.10 

 

 

2. EL MODEL DE SANTEDAT DE TECLA I LA SEVA DIFUSIÓ 

Les fonts documentals de l’Església dels primers segles permeten reconstruir els 

diferents estadis evolutius de la construcció del model de santedat encarnat per Tecla, 

així com de la devoció que aquesta despertava fins al punt d’assegurar el reconeixement 

oficial del seu culte, malgrat que les ATh. mai formaren part del cànon de l’Església. 

L’estreta vinculació de Tecla amb els temps apostòlics, per una banda, i amb el procés 

de definició d’un nou model de perfeccionament cristià, per l’altra, erigiren la santa 

d’Iconi en un model ideal de virginitat triomfant.11 La inclusió de la història de Tecla a 

les Acta Pauli va contribuir a la seva ràpida difusió entre els seguidors de les diferents 

branques del perfeccionament cristià, d’acord amb l’objectiu alliçonador i d’exemple 

moral que caracteritzava totes les Actes apòcrifes dels Apòstols, mentre que el lligam de 

Tecla amb la figura de Pau imbuí el seu culte d’una autoritat de la que mai havia gaudit 

en l’ortodòxia a causa de la seva llegenda apòcrifa.12 En les fonts del segle IV, Tecla 

apareix ja com una personificació de la unió fecunda de les noces de Crist i l’Església 

que havia de portar al definitiu renaixement celestial dels homes en el moment de la 

seva resurrecció.13 Amb el temps, el model de santedat elaborat al voltant de la verge 

                                                                                                                                                                          
8 E. HERZFELD - S. GUYER, Meriamlik und Korykos, I; H. DELEHAYE, Les origines du culte, 160-163. 
L’estudi dels MTh. per G. DAGRON, Vie et Miracles de Sainte Thècle, 69 va permetre modificar 
substancialment les lectures estructurals defensades amb anterioritat. 
9 Tecla proclama la seva defensa de la teoria de la consubstancialitat i, incidentalment, reivindica la 
devoció a la Theótokos: MTh. 10 i 14. En època recent, L. HAYNE, «Thecla and the Church Fathers», 213-
214 i J.N. BREMMER, The Apocryphal Acts of Paul and Thecla, 171 han sostingut que l’èmfasi de la V i 
MTh. en l’ortodòxia nicena és el que més la distingeix de les ATh.. 
10 Segons les ATh. originals, després de predicar la paraula de Déu seguint les indicacions de Pau, Tecla 
es retirà a Selèucia on dormí el dolç son d’una bella mort: ATh. 43. En aquest punt, la V i MTh. inclou la 
penetració de la santa en la gruta sobre la que després es bastiria una gran basílica: MTh. 36 i 37. 
11 METHODI D’OLIMP, Convivium decem virginum; AMBROSI, De virginibus 2, 3, 19-21, PL 16, 211; 
JERONI, Epistula XXII ad Eustochium 41; AGUSTÍ, Sermo 273, 6. P. BROWN, The Body and Society, 184. 
12 J. K. ELLIOTT, The Apocryphal New Testament, 350; R. LANE FOX, Pagans and Christians, 358. 
13 METHODI D’OLIMP, Convivium decem virginum; AMBROSI, Epistula LXIII ad Vercellensem ecclesiam, 
34-36, PL 16, 1250. M. AUBINEAU, «Le panégyrique de Thécle», 347-355; D.R. MACDONALD - A.D. 
SCRIMGEOUR, «Pseudo-Chrysostom’s Panegyric to Thecla», 151-159. 
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d’Iconi estava destinat a convertir-se en una imatge de l’Església mateixa.14 Per altra 

banda, l’evolució del culte de Tecla durant els segles de l’Antiguitat tardana és 

il·lustrativa del llarg camí de l’elaboració del cànon de l’Església. El context de la 

polèmica cristològica, que enfrontaria a les esglésies d’Orient fins ben entrat el segle 

VII en relació amb la problemàtica articulació de la humanitat i la divinitat de Crist, va 

significar un nou pas endavant en la consideració de Tecla com a símbol d’ortodòxia. 

Derivada de la qüestió de la doble naturalesa de Crist, hi havia el problema de la precisa 

significació de Maria i la seva qualificació com a Mare de Déu (Theótokos), que 

acabaria establint-se als concilis ecumènics d’Efes (431) i Calcedònia (451).15 En aquest 

context teològic i simbòlic de l’Església triomfant que ressuscita de la mà del model 

virginal de Maria, els pares de l’Església recuperaren la llegenda de Tecla pel seu valor 

ideal de virginitat triomfant. A aquest respecte, resulta molt interessant fer esment de la 

importància simbòlica de la celebració del dies natalis de Tecla coincidint amb la data 

de l’equinocci de tardor.16 El caràcter de la documentació conservada no permet 

dilucidar el significat precís de l’adopció d’una data de tan alt simbolisme com 

l’equinocci de tardor, el temps de la renovació per excel·lència, per a la celebració de la 

festivitat de Santa Tecla. Malgrat tot, el fet que la commemoratio de Tecla se celebrés 

en un equinocci suggereix la importància del culte tributat a la verge d’Iconi en la 

litúrgia eclesiàstica d’època tardana. En aquest sentit, convé recordar que, en la litúrgia 

cristiana, els dos solsticis remembren les nativitats de Joan Baptista i Jesucrist, mentre 

que l’altre equinocci coïncideix amb l’Encarnació. 

L’ideal de virginitat triomfant construït al voltant de la verge d’Iconi l’erigí en 

un referent modèlic per aquells cristians dels primers segles cridats a una vida de total i 

absoluta entrega a Crist. La lliure elecció d’una vida virginal suposà una certa 

alternativa per aquelles dones que buscaren fugir del lloc que els havia estat reservat 

dins l’ordre social del món romà.17 El model de santedat de Tecla tingué un ampli 

seguiment entre les patrícies acomodades de les famílies senatorials romanes 

convertides a la fe cristiana i que, com la propia santa, aspiraven a la mateixa llibertat, 

                                                           
14 M. PESTHY, «Thecla among the Fathers of the Church», 164-178. 
15 El Marianisme va rebre un impuls notable a Orient durant el segle V, moment en què s’instituïren les 
seves principals festivitats. La doctrina de la Koimesis o Dormició de Maria va permetre simbolitzar 
l’Església triomfant que ha pujat al cel per asseure’s al la dreta del Pare: M. WARNER, Alone of all her 
sex, 81-85. Les quatre celebracions marianes per excel.lència (Anunciació, Nativitat, Dormició i 
Presentació al temple) arriben més tard a Occident, on no se celebra una dormició, sinó una assumpció: 
M.P. CARROLL, The Cult of the Virgin Mary, cap. 4; R.R. RUETHER, Sexism and God-talk, 144-150. 
16 L’Església oriental conservaria sempre el 24 de setembre, data de l’equinocci segons el calendari julià, 
mentre que l’occidental va adoptar el 23 del mateix mes, data solar de l’equinocci de tardor. 
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independència i autorealització en el nou univers de relacions socials remodelades amb 

l’adopció i l’oficialització del cristianisme. L’exemple de Tecla feu que moltes 

adoptessin no només les seves pautes de comportament, sinó també el seu nom. 

Melània, Eustoquio, Demetríades i Macrina encapçalen la llista de les segones Tecles 

més famoses, les quals feren seu el caràcter que ja havia estat fixat al voltant de la santa 

d’Iconi.18 Escrita entre els anys 380-383, la Vita Macrinae de Gregori de Nissa 

proporciona un testimoni útil per aprofundir en el context eclesiàstic derivat de la 

necessitat de posar sota control les diferents experiències de l’ascetisme femení. En la 

ploma de Gregori, Macrina assumeix el perfil de la perfecta cristiana que ha escollit una 

vida de plena dedicació a Déu, entesa com a vida filosòfica veritable i vida de 

virginitat.19 En aquests moments, Tecla pogué considerar-se ja un nom apropiat per les 

dones pròximes a homes venerables, seguint el model de Tecla companya de Pau. 

Encara al segle VI, les homilies de Sever d’Antioquia fan referència a les nombroses 

dones que imitaven l’exemplum de Tecla fins als últims detalls de les ATh. En la seva 

opinió, Tecla era un model òptim de virginitat i martiri espiritual, però era un pèssim 

exemple en altres aspectes, en els quals les dones havien de cenyir-se a la norma 

canònica de l’Església.20 

Durant els segles de l’Antiguitat tardana, el culte a Santa Tecla va tenir un 

desenvolupament majoritari a Orient, tot i que l’Occident cristià no estigué exempt de la 

seva influència.21 L’estudi de la documentació escrita disponible proporciona la imatge 

d’un culte centrat essencialment a l’Àsia Menor, d’on aquest era originari, mentre que 

l’evidència material apunta a considerar Egipte com un important centre d’irradiació i 

reelaboració. L’abundància i la diversitat de materials provinents de l’àmbit egipci, on 

s’inclouen des dels frescos d’al-Bagawat a l’oasi de Kharga fins a les esteles funeràries 

dipositades al Museu copte del Caire, passant per les nombroses ampullae d’argila 

vermella conservades al Louvre i al Museu d’Alexandria, són il·lustratives de la 

vigència del culte, així com de les diferents maneres de llegir i interpretar el dossier de 

                                                                                                                                                                          
17 R. LIZZI, «Una società esortata all’ascetismo», 129-153. 
18 JERONI, Chronica 2, ad ann. 377 (referint-se a Melània): Tanto virtutum praecipueque humilitatis 
miraculo fuit ut Theclae nomen acciperet, PL 27, 506. Arran d’una visió de la santa que tingué la seva 
mare en el moment de parir-la, Macrina adoptà el nom de Tecla, lligant-se al seu arquetip de pietat 
virginal: GREGORI DE NISSA, Vita Macrinae 2, 10. 
19 GREGORI DE NISSA, Vita Macrinae 2, 10; S. ELM, Virgins of God, 39-47. 
20 M. PESTHY, «Thecla among the Fathers of the Church», 164-178. 
21 F. CABROL - H. LECLERCQ, Dictionnaire d’Archéologie chrétienne et de Liturgie, t. 13, 2666-2684; M. 
AUBINAU, «Compléments au dossier de Sainte Thècle», 356-362; L. HAYNE, «Thecla and the Church 
Fathers», 209-218. 
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Tecla.22 A Occident, el culte va assolir d’una forma especial els centres més actius, com 

Roma o Milà. Convé tenir present que el model de santedat majoritari a l’Occident 

cristià s’articulà al voltant del màrtir i les seves relíquies, raó per la qual no es constata 

una especial transcendència del teclisme fins a èpoques més tardanes. Tot i això, la 

patrística demostra que els pares de l’Església occidental no dubtaren a utilitzar 

l’arquetipus construït al voltant de la santa d’Iconi com a argument de tipus retòric i 

pedagògic en els seus escrits.23 

 

 

3. SANTA TECLA I TARRAGONA 

 

3.1. HISTORIOGRAFIA 

Coneixedors de la històrica antiguitat de l’establiment eclesiàstic a l’antiga 

capital provincial romana, però provistos d’una escassa tradició d’estudis de crítica 

hagiogràfica, els primers autors que emprengueren la tasca la dilucidar els obscurs 

orígens del culte a Santa Tecla a Tarragona partiren del marc cronològic de les ATh. i 

de la tradició del viatge de Pau a Hispània per situar els inicis de la seva devoció a la 

ciutat a l’època dels Apòstols. La llegenda dels orígens apostòlics del culte de Tecla es 

va consolidar d’una forma progressiva i, amb ella, es difongué la creença de l’estada de 

Pau a Tarragona i la seva mediació en la introducció del cristianisme a la ciutat.  

El primer autor a propugnar obertament l’origen apostòlic del culte tarragoní a 

Santa Tecla fou el cronista L. Pons d’Icart. El seu Libro de las grandezas y cosas 

memorables de la Metropolitana, insigne y famosa ciudad de Tarragona, escrit l’any 

1572, constitueix una autèntica defensa de l’antiguitat del culte de la verge d’Iconi a la 

ciutat que porta implícita, com a conseqüència, l’acceptació dels orígens apostòlics del 

seu cristianisme.24 Els erudits cronistes de la ciutat difongueren en els seus escrits tots i 

cadascun dels tòpics divulgats per l’obra de Pons d’Icart, fins que l’aparició del primer 

volum de la Tarragona cristiana d’E. Morera, l’any 1897, va suposar un veritable punt i 

                                                           
22 F. CABROL - H. LECLERCQ, Dictionnaire d’Archéologie chrétienne et de Liturgie, t. 10, 2282-2283; t. 
11, 384; t. 12, 2318; t. 13, 2696-2698; C. LAMBERT - P. PEDEMONTE DEMEGLIO, «Ampolle devozionali ed 
itinerari di pellegrinaggio», 217; L’art copte en Égypte, 40-41; S. J. DAVIS, The Cult of St. Thecla, 
apèndixs. 
23 Ambrosi dedicà la nova ecclesia mater de Milà a Santa Tecla com a símbol de l’ortodoxia triomfant 
contra l’arrianisme. S’especula que el culte a Tecla pogué arribar a Milà de mans d’Auxenci, el bisbe 
arrià d’origen capadoci que ocupà la càtedra episcopal abans que Ambrosi el substituís: R. 
KRAUTHEIMER, Tre Capitali Cristiane, 77. 
24 L. PONS D’ICART, Libro de las grandezas, cap. 37. 
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a part en la manera d’escriure la història eclesiàstica de la seu episcopal.25 Punt de 

referència no superat en la tradició historiogràfica sobre l’Església de Tarragona dels 

primers segles, l’obra històrica de Morera va afavorir la introducció en àmbit tarragoní 

de la nova manera d’escriure la història eclesiàstica, introduïda per l’agustí E. Flórez en 

l’àmbit peninsular, fet que es va traduir en una àmplia labor de depuració de les 

invencions i les llegendes introduïdes en la història de la seu episcopal des del 

Renaixement.26 Morera va negar l’origen apostòlic del teclisme tarragoní concedint 

autoritat, per primer cop, al silenci absolut dels primers bisbes de la Tarraco christiana, 

les epístoles pontifícies i el Liber Orationum de Festivitatibus d’època visigòtica.27  

En el transcurs del segle XX, els autors que s’han dedicat a la temàtica han 

prescindit de les inestimables aportacions de Morera i s’han centrat en l’argument de la 

continuïtat de les rutes marítimes d’època romana per plantejar la possibilitat que el 

culte a la verge d’Iconi hagués assolit Tarragona durant els períodes tardorromà i 

visigòtic. D’aquesta manera s’ha assistit a la dissociació de dos episodis que han estat 

sempre units en la memòria històrica de Tarragona, com són la tradició de la predicació 

de Pau i els orígens del culte a Tecla a la ciutat.28 Si bé l’existència d’un moviment 

constant d’individus entre el llindar acadèmic de l’Orient i l’Occident cristians està 

àmpliament documentada per les fonts escrites i materials de l’època des del mateix 

segle IV, la veritat és que manquen proves positives que permetin documentar el seu 

paper en la introducció de nous cultes a Tarragona, per no parlar de la inexistència 

d’evidències que permetin testimoniar alguna forma de culte a la verge d’Iconi en un 

moment anterior a la conquesta islàmica de la ciutat. Encara més difícil d’acceptar 

resulta la recuperació, en època recent, de la llegenda espúria incorporada en el 

Pseudocronicó de Liutprand de Cremona, segons la qual la ciutat de Tarragona hauria 

custodiat relíquies de Santa Tecla des de temps visigòtics.29 

Per trobar l’origen d’aquesta curiosa història ens hem de traslladar a l’Espanya 

de finals del segle XVI, moment en què se situa l’activitat de reconeguts falsaris com el 

                                                           
25 E. MORERA, Tarragona cristiana, I. 
26 Reconegut introductor de la crítica textual en la història eclesiàstica hispànica, en anticipació a les 
modernes escoles estrangeres que han tractat les ciències instrumentals de la història, el pare agustí E. 
Flórez va dedicar el volum 25 de la seva España Sagrada a la seu metropolitana de Tarragona. 
27 E. MORERA, Tarragona cristiana, I, cap. 19. 
28 Les primeres evidències d’aquesta tendència es troben en I. GOMÀ, «Fundamentos históricos del culto a 
S. Pablo y S. Tecla», 669-694. Després seguit per J. SÁNCHEZ REAL, El Brazo de Santa Tecla i S. MÍSSER, 
El Libro de Santa Tecla, 286-287. Recentment, M.D. DEL AMO, «Thecla et Theclae», 123-131. 
29 Tot i que E. MORERA, Tarragona cristiana, I, 77 havia alertat ja sobre aquesta obra, posteriorment ha 
estat recuperada per J. SÁNCHEZ REAL, El Brazo de Santa Tecla, 43-44; S. MÍSSER, El Libro de Santa 
Tecla, 286-287; i M.D. DEL AMO, «Thecla et Theclae», 123-131. 
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que aquí ens ocupa.30 El pare jesuïta d’origen toledà J. R. de la Higuera fou responsable 

de la introducció de nombroses interpolacions a l’obra original de Liutprand de 

Cremona, entre les que destaca la llegenda de l’arribada de relíquies de Santa Tecla a la 

ciutat de Tarragona, el 19 de maig de l’any 633, en temps del rei Sisenand i el bisbe 

Audax. El text interpolat exposa com, amb motiu de la seva visita a Tarragona l’any 

960, Liutprand va ser informat del miraculós recorregut d’unes relíquies de la santa que 

havien arribat per mar dins una arca guiada per un àngel.31 Segons el falsificador, el 

mateix Liutprand va poder venerar les relíquies de Tecla a l’església que la comunitat 

mossàrab de la ciutat havia construït en el seu honor.32 Entre els defensors dels 

cronicons, ben aviat es va difondre la sospita de què de la Higuera els havia falsejat. Tot 

i això, la inclusió de les seves invencions al Martirologi Hispànic de J. Tamayo de 

Salazar, publicat l’any 1655, va propiciar que aquestes es propaguessin amb una gran 

efectivitat.33 Les faules del pare de la Higuera van trobar un ambient òptim per a la seva 

difusió en la Tarragona del segle XVII, moment en què el patronatge sant de Tecla fou 

un argument legitimador de primer ordre en les disputes que enfrontaren l’arquebisbe i 

el municipi pel domini temporal de la ciutat. Se situa, en aquests moments, l’activitat 

del bisbe J. Sanchiz en la promoció de diversos escrits amb pretensions històriques 

destinats a contribuir a la defensa del domini eclesiàstic sobre la ciutat, continuant la 

tasca encetada pels arxivers de la seu de la centúria precedent mitjançant la producció 

d’episcopologis.34 El 24 de setembre de l’any 1692, l’arquebisbe Sanchiz va pronunciar 

un sermó solemne en què la invenció del pare de la Higuera sobre l’arribada de les 
                                                           
30 J. CARO BAROJA, Las falsificaciones de la Historia, 163-191. 
31 Liutprandi Adversaria, n. 47: Anno tertio Sisenandi, sub Audace Tarraconense pontifice, arca per mare 
Mediterraneum, angelo duce, devecta est Tarraconem cum parte corporis Sanctae Theclae virginis et 
martyris, discipulae S. Pauli, PL 136, 1142. El propi Migne especifica que les notes foren arranjades pel 
pare de la Higuera. 
32 Liutprandi Adversaria, n. 48, PL 136, 1142. La frase in tempore Muzarabum erat ecclesia 
Tarraconensis Sancta Thecla vetus delata la falsificació, ja que la primera referència documental a una 
Sancta Thecla vetus procedeix del testament de l’arquebisbe Bernat d’Olivella de l’any 1287: Mandamus 
quod corpus meum sepelietur in capella Sanctae Teclae quae dicitur vetus, Llibre de Vilaseca, Arxiu 
Capitular, fol. 4, citat per S. RAMON, «Nova opinió sobre l’emplaçament de la primitiva catedral de 
Tarragona», 40. 
33 J. TAMAYO, Anamnesis, III, 253-254. La difusió de llegendes, com la que aquí ens ocupa, fou un 
procediment recurrent per donar personalitat a la seva obra en el context de la seva personal animadversió 
cap al cardenal romà C. Baronius. 
34 «Catálogo de prelados de Tarragona, según existe entre los Manuscritos de Antonio Agustín», recollit 
per E. FLÓREZ, España Sagrada, 25, 234; J. BLANCH, Arxiepiscopologi, I; J. VILAR, Glorioso triunfo; M. 
MARÍ, Exposició cronològico-històrica, I. El més significatiu el feu escriure el propi arquebisbe, en el 
qual es justificava com a senyor absolut de la ciutat mitjançant un discurs ple de paraules rebuscades i 
episodis llegendaris: Recuerdos de los fundamentos que manifiestan el Supremo dominio que gozaban, y 
justifican el ordinario, y jurisdicción omnímoda que por indiviso conservan en la Ciudad de Tarragona, 
la invictísima protomártir Santa Tecla, su Metropolitana Iglesia, Primada de las Españas, y sus 
Arzobispos, publicat a Barcelona el 1684. 
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relíquies de Santa Tecla a la ciutat, propagada per Tamayo, cobrava ja un protagonisme 

especial.35 Basant-se en el Martirologi Hispànic de Tamayo, la historiografia 

tarragonina va incorporar les faules del pare de la Higuera sobre l’arribada de les 

relíquies de la seva patrona en temps visigòtics, fins que Morera va esfumar tots els 

dubtes sobre l’apòcrif Liutprand.36 La recuperació d’aquesta llegenda per part dels 

autors que s’han dedicat a l’estudi dels orígens del culte a Tecla a Tarragona en època 

recent és indicativa de la feblesa dels arguments adduïts per la historiografia 

contemporània, així com del desconeixement de les corrents renovadores de 

l’hagiografia moderna, desenvolupades en àmbit europeu. 

 

3.2. EL SILENCI DE TECLA I EL PATROCINI DE FRUCTUÓS 

La manca absoluta d’evidències documentals conservades relatives a Santa 

Tecla en la Tarragona de l’Antiguitat tardana, ja siguin literàries o bé arqueològiques, 

constitueix un obstacle insalvable a l’hora de poder argumentar l’existència d’alguna 

forma de culte en un moment anterior a la conquesta islàmica de la ciutat. Els testimonis 

conservats no només emmudeixen qualsevol tipus de referència a l’eventual culte 

professat pels tarragonins a la verge d’Iconi, sinó també a la creença de l’estada de Pau 

a Tarragona i els orígens apostòlics de la seva Església, tradicions que com veurem de 

seguida tingueren un desenvolupament simultani. Mentre l’absolut silenci de Tecla en 

les fonts de la Tarraco christiana de les èpoques tardoromana i visigòtica disposa d’una 

difícil explicació, el patrocini sant de Fructuós està àmpliament documentat en tots els 

nivells del desenvolupament eclesiàstic de la capital provincial durant els segles de la 

transició a l’Edat Mitjana, tant per les fonts escrites com per les materials. 

En virtud de la seva doble condició en tant que bisbe i màrtir, Fructuós s’erigí en 

el sant patró de la civitas christiana dels períodes tardoromà i visigòtic en un procés 

simultani a la consolidació institucional de la seu episcopal metropolitana.37 D’entre els 

documents que integren el dossier de Fructuós de Tarragona, destaca d’una forma 

especial la Passio Sanctorum Martyrum Fructuosi episcopi, Augurii et Eulogii 

diaconorum, magnífic exemplar de la literatura hagiogràfica llatina dels primers segles 

                                                           
35 E. MORERA, Tarragona cristiana, I, 32-33. 
36 Codificadors de la ciència hagiogràfica moderna, els pares bollandistes denunciaren la falsedat de la 
notícia de Liutprand inclosa en el Martirologi Hispànic i demostraren que la invenció havia partit d’una 
inspiració directa en el relat de la translació del Braç de Santa Tecla al segle XIV que, en l’obra de 
Tamayo, se situava també un 19 de maig: Acta Sanctorum, Septembris, VI, 565; E. MORERA, Tarragona 
cristiana, I, 558-559. 
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datat en època pre-nicena.38 Els himnes IV i VI del Peristephanon de Prudenci 

demostren que, abans de finalitzar el segle IV, Fructuós s’havia convertit ja en l’autèntic 

patró celestial de la capital provincial romana cristiana.39 Un sermó de Sant Agustí, 

pronunciat a l’Església d’Hipona el 21 de gener de l’any 396, testimonia la difusió 

extrapeninsular del culte al màrtir tarragoní per les mateixes dates, així com l’elaboració 

d’una incipient litúrgia martirial en commemoració del seu dies natalis.40 

Les formes adoptades en el procés de visibilització del culte fructuosià a 

Tarragona són equiparables a les mostres de la dinamització del culte martirial que es 

propagaren per tot el Mediterrani cristià durant els segles de l’Antiguitat tardana. També 

des d’un punt de vista arqueològic, les evidències d’un ús funerari i d’una activitat 

edilicia de promoció eclesiàstica confirmen la personalitat religiosa del suburbi 

sudoccidental de la Tarraco christiana, en què l’enterrament ad martyres hauria actuat 

com un potent dinamitzador.41 A les mostres del culte martirial recuperades al suburbi 

del Francolí, en commemoració del lloc de sepultura del màrtir, s’ha de sumar la 

menuda església construïda a l’arena de l’amfiteatre romà de Tarragona, amb necròpolis 

annexa, en commemoració de l’escenari del triomf, ja dins el període visigòtic.42 La 

continuïtat de les basíliques suburbanes del Francolí i de l’amfiteatre durant els segles 

VI i VII, després de les pertinents reformes i rehabilitacions, demostra el patronatge 

ininterromput de Fructuós sobre la Tarraco christiana de les èpoques tardoromana i 

visigòtica, conclusió a la que permet arribar també des d’un punt de vista documental, 

l’estudi del Liber Orationum de Festivitatibus, escrit durant els primers anys del segle 

VIII.43 

                                                                                                                                                                          
37 M. PÉREZ, «Sanctus et patronus», 599-616; una ampliació en Tarraco en la Antigüedad Tardía, en 
premsa. 
38 La millor edició crítica de la Passio és encara P. FRANCHI DEI CAVALIERI, Note Agiografiche. Studi e 
Testi, publicada a la Ciutat del Vaticà el 1935 i posteriorment reproduïda a «Las Actas de San Fructuoso», 
5-70. Existeixen, a més, un bon nombre de treballs que han insistit en el caràcter excepcional del 
document: E. FLÓREZ, España Sagrada, 25, 1-30; J. SERRA, Fructuós, Auguri i Eulogi; P. BATLLE, Santos 
Fructuoso, obispo de Tarragona, y Augurio y Eulogio, diáconos; A. FÁBREGA, Pasionario Hispánico, II. 
Recentment, A. M. PALMER, Prudentius on the martyrs, 207-208; D. RUIZ BUENO (ed.), Actas de los 
mártires, 788-794. 
39 PRUDENCI, Peristephanon 4 i 6; A. M. PALMER, Prudentius on the martyrs, 205-226. 
40 AGUSTÍ, Sermo 273.  
41 La Necròpolis del Francolí va ser estudiada per J. SERRA, Excavaciones en la Necrópolis Romano-
Cristiana i M.D. DEL AMO, Estudio crítico de la Necrópolis paleocristiana. Una revisió recent a J. LÓPEZ, 
Les basíliques paleocristianes del suburbi occidental. 
42 W. J. BRYANT, Cartas sobre el amfiteatro tarraconense; TED’A, L’amfiteatre romà de Tarragona; 
«Noves aportacions a l’estudi de la basílica cristiana», 167-183. 
43 Conservat a la Biblioteca Capitular de Verona (Codex LXXXIX), la seva atribució a la ciutat de 
Tarragona s’ha basat, essencialment, en el tracte dispensat als sants autòctons, així com en els escenaris 
de culte cristià esmentats en la rúbrica de la completúria 523, on es fa referència a una processó en la 
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 El patrocini sant de Fructuós sobre la civitas ecclesiastica de les èpoques 

tardorromana i visigòtica no exclou, en principi, l’existència d’altres cultes a la ciutat 

dels mateixos anys. El propi Liber Orationum de Festivitatibus fa menció d’altres sants 

i màrtirs de l’Església universal i peninsular, als quals es retia culte a Tarragona en tant 

que seu episcopal metropolitana activa del Regne visigot de Toledo. Malauradament, 

cap referència de l’estil existeix per Tecla. L’absència d’alusions a la verge d’Iconi en 

aquest document, que proporciona un testimoni de primera mà sobre la vida litúrgica de 

la metròpolis eclesiàstica a la vigília de la conquesta islàmica de la ciutat, és indicativa 

de la inexistència del seu culte. Més enllà de les faules i les llegendes difoses per 

l’erudició local, es té constància del trasllat de les relíquies i els llibres litúrgics de 

l’Església metropolitana en un moment indeterminat del primer terç del segle VIII.44 Ni 

tan sols el relat llegendari de la fugida del bisbe Pròsper de Tarragona fa referència al 

trasllat d’altres restes venerades que no fossin les dels tres màrtirs, Fructuós, Auguri i 

Eulogi. 

 

3.3. THECLA, VIRGO CHRISTI EI PATRIA AEGYPTUS 

Els treballs d’excavació arqueològica desenvolupats en els terrenys veïns a la 

Necròpolis de la Francolí pel Servei Arqueològic de la Universitat Rovira i Virgili, 

entre els anys 1993-1997, van permetre documentar un important conjunt arquitectònic 

cristià, ubicat al nord de l’antiga necròpolis.45 Entre les múltiples troballes, aviat va 

cridar l’atenció l’epígraf sepulcral d’una virgo Christi d’origen egipci, anomenada 

Tecla.46 Mostra de la vigència d’una problemàtica històrica inconclusa, la descoberta de 

                                                                                                                                                                          
festivitat de Carnestoltes (dominica in carnes tollendas): J. VIVES (ed.), Oracional Visigótico (amb 
l’estudi paleogràfic dels còdexs per J. Claveras). 
44 L’episodi està parcialment documentat gràcies a les informacions que es desprenen de les anotacions 
adventícies del Liber Orationum de Festivitatibus i la fundació del monestir de Sant Fructuós de 
Capodimonte a la Ligúria italiana en un moment anterior a l’inici del segle IX. L. PONS D’ICART, Libro de 
las grandezas, cap. 41, 246-247: fou el responsable de la difusió del relat mític de la fugida del bisbe 
Pròsper de Tarragona en la historiografia d’època moderna i contemporània, tal i com evidencia la 
monografia de J. SERRA, San Próspero de Tarragona, 40-41. La crítica hagiogràfica recent ha demostrat 
que el culte a Pròsper de Tarragona no va tenir un desenvolupament anterior a l’època moderna: P. 
FRANCHI DEI CAVALIERI, «Las Actas de San Fructuoso», 41-43 i 65-70; J. C. PICARD, Le souvenir des 
évêques, 662-663; «Le modèle épiscopal dans deux Vies du Xè siècle», 378-383. Una ampliació del tema 
en M. PÉREZ, Tarraco en la Antigüedad Tardía, en premsa. 
45 Els resultats dels treballs arqueològics estan recollits a J. LÓPEZ, Les basíliques paleocristianes del 
suburbi occidental. 
46 Es tracta d’una placa de marbre blanc, trencada en dos fragments, per la qual s’estima una cronologia 
del segle V. Un breu comentari epigràfic pot consultar-se a R. CORTÉS - J. LÓPEZ, «La inscripció de 
Thecla», 119 -122; J. LÓPEZ, Les basíliques paleocristianes del suburbi occidental, 145-147. El text de la 
inscripció és el que segueix: Haec hic beata Thecla/ virgo Xpi ei patria Aegypt(us)/vixit ann(is) LXXVII ut 
meru/ it in pace requievit D(omi)ni («Aquesta aquí és al benaurada Tecla, verge de Crist, la pàtria de la 
qual fou Egipte. Visqué 77 anys. Com ho meresqué, descansà en la pau del Senyor»). 
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la inscripció va permetre reobrir el debat sobre el polèmic naixement del culte tributat a 

la santa homònima en la ciutat d’època medieval, tema al que vaig dedicar la meva tesi 

de llicenciatura l’any 2000.47 

Tal com vaig tenir la oportunitat de defensar en aquella ocasió, la troballa a 

Tarragona de la làpida sepulcral d’una virgo Christi d’origen egipci, independentment 

del seu nom, constitueix una demostració de la difusió d’un model d’ascetisme que va 

tenir en l’ideal de virginitat una de les seves modèliques manifestacions de perfecció en 

l’univers espiritual de l’època.48 En virtud del seu doble caràcter en tant que capital 

provincial romana i seu episcopal de prestigi, la Tarraco christiana no fou aliena a 

aquest moviment espiritual que va tenir repercussions de gran transcendència per 

l’arrelament del cristianisme entre els pobles de la conca mediterrània durant els segles 

de l’Antiguitat tardana.49 Pel que fa al nom de la difunta, en concret, l’epitafi 

recentment descobert ens informa que aquest va pertànyer a una d’aquelles dones de 

l’antiguitat que van sentir la crida del cristianisme i la van viure seguint l’ideal de 

virginitat ofert per Tecla d’Iconi, fins el punt de batejar-se amb el seu nom com una 

demostració externa més de la seva completa entrega a Crist. Convé interpretar en 

aquest context l’apelatiu de la difunta com a beata, fet que no constitueix un indici de 

culte per sí mateix, sinó una evidència de la difusió de l’ideal de vida exemplar que 

perseguien les dones que s’associaven al model de santedat de Tecla en el panorama 

espiritual contemporani.50 Per altra banda, és convenient insistir en la procedència de la 

difunta ja que no és casual que aquesta provingués d’Egipte, regió que com hem vist es 

va erigir en un important centre d’irradiació del teclisme al Mediterrani occidental dels 

segles IV al VII. Com la inscripció que aquí ens ocupa, les ampullae devocionals i les 

llànties disperses, procedents d’un culte mediterrani que pogué tenir a Alexandria un 

dels centres més pròxims i actius, demostren l’exportació del símbol de Tecla a les 

principals ciutats occidentals de l’època.51 En absència de dades concloents al respecte, 
                                                           
47 Els principals resultats de la mateixa van ser publicats a M. PÉREZ, «La invenció (inventio) del culte a 
Santa Tecla», 21-58. 
48 Aquesta és una realitat àmpliament documentada a les inscripcions funeràries peninsulars dels segles V 
al VII:  ICERV 54, 85, 107, 147, 172, 286. Altres referències a virgines: ICERV 201, 207, 279, 286, 351; 
famulae Christi: ICERV 73, 84, 88, 94, 110, 111, 148, 172-174, 494; o famulae Dei: ICERV 29-166, 485, 
493. 
49 RIT 952, 986, 1001. En el cas de Tarragona, les cronologies són lleugerament anteriors (segles IV i V). 
50 Tot i que les primeres interpretacions van sobrevalorar el significat d’alguns termes que apareixen en la 
inscripció (J. LÓPEZ, «Un nuevo conjunto paleocristiano», 58-65), posteriorment s’han matisat qüestions 
relatives a la santedat de la difunta o la seva pressumpta relació amb la introducció d’una arquitectura 
monàstica de tipus cenobític a Tarragona: R. CORTÉS - J. LÓPEZ, «La inscripció de Thecla», 122.  
51 C. LAMBERT - P. PEDEMONTE DEMEGLIO, «Ampolle devozionali ed itinerari di pellegrinaggio», 205-
231. 
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l’arribada del símbol de Tecla a la Tarragona d’aquests anys és il·lustrativa del caràcter 

cosmopolita d’una ciutat que participava de l’univers cristià contemporani en tant que 

capital provincial romana i seu episcopal metropolitana de prestigi, del que no es pot 

inferir l’existència d’un culte pròpiament dit. 

En època recent, alguns autors han près com a punt de partida la implantació del 

culte a Santa Tecla en la Tarragona d’època medieval per interpretar la sèrie de 

curiositats i casualitats que confluèixen en l’epígraf de la virgo Christi egípcia, com el 

tractar-se de l’única inscripció completa que va poder ser recuperada en l’excavació i de 

l’única Tecla d’àmbit peninsular citada en una làpida sepulcral. Entre els defensors de 

l’origen prefeudal del teclisme tarragoní, s’ha plantejat la hipòtesi de l’existència d’un 

culte popular a la beata Thecla d’origen egipci que, amb el pas dels segles, s’hauria 

pogut confondre i reconduir cap un culte oficial a la santa d’Iconi.52 En efecte, la difusió 

del símbol de Tecla va assolir tal versatilitat que ben aviat fou capaç d’erigir en referent 

de santedat aquelles dones que s’identificaren amb el model de santedat que s’havia 

definit al seu voltant. En certes ocasions, la propagació de l’arquetip de la verge d’Iconi 

va afavorir la consecució de nous cultes, diferenciats del que provenien en origen.53 No 

obstant, cap de les evidències disponibles per al cas de Tarragona és susceptible de ser 

interpretada com un indici de l’existència d’un eventual culte a la Tecla d’origen egipci 

durant les èpoques tardoromana i visigòtica. Bona part dels problemes interpretatius 

relatius a l’epígraf sepulcral de la Tecla egípcia prové encara de la dificultat d’escatir la 

funcionalitat precisa del conjunt cristià recentment excavat, format per una basílica 

funerària i diverses estructures productives i industrials. Per altra banda, es desconeix 

l’emplaçament original de la làpida perquè els dos fragments que la conformen van ser 

descoberts entre els estrats de destrucció de la construcció basilical. Arrassada i 

espoliada en la mateixa antiguitat, la basílica no va estar habilitada per al desplegament 

de les seves funcions entre els segles VI al VIII. A la inexistència absoluta de dades 

provinents de l’antiguitat pel que fa a l’eventual existència d’un culte, s’hi ha d’afegir 

una absència total de continuïtat. A aquest propòsit, s’ignora per complet quina fou 

                                                           
52 M.D. DEL AMO, «Thecla et Theclae», 123-131; R. CORTÉS i J. LÓPEZ, «La inscripció de Thecla», 120. 
53 El procés de gestació de nous cultes és força ben conegut en el cas de Roma, on es constata la devoció a 
a tres santes amb el nom de Tecla, de les quals només una era la verge d’Iconi. Les Tecles romanes no 
només estan recollides al Martirologi Romà, sinó que van gaudir d’un culte independent amb un dies 
natalis propi. Una d’aquestes Tecles romanes disposava d’un martyrium, ubicat a l’interior del conjunt 
catacombal cristià excavat a partir de l’any 1961 al nordest de l’actual via Laurentina. Les evidències 
conservades, especialment epigràfiques, han fet pensar en una cronologia de finals del segle IV: U. 
FASOLA, «Il complesso catacombale di Santa Tecla», 19-50; «La basilica di Santa Tecla», 193-290; F. 
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l’evolució del cristianisme en la Tarraquna andalusina, així com el paper que pogueren 

exercir les devocions populars en una ciutat que resta poc més que indocumentada per 

nosaltres. Per últim, és precís fer menció de la documentació relativa a la implantació 

del culte a Tecla d’Iconi en el context de la restauració eclesiàstica de la seu episcopal 

metropolitana dels segles XI i XII, la qual ens transporta a un ambient de reforma 

integral que es va gestar en l’esfera de l’oficialitat i que va respondre al indiscutible 

protagonisme d’una jerarquia eclesiàstica aliena a la ciutat de Tarragona. En 

conseqüència, resulta difícil justificar com el seguit de maniobres polítiques i 

eclesiàstiques, que confluïren en la restauració de la dignitat metropolitana, pogueren 

atendre les devocions populars d’una ciutat en la que encara tardarien algún temps a 

posar-hi els peus. 

 

3.4. ELS ORÍGENS DOCUMENTALS DEL CULTE A L`ÈPOCA MEDIEVAL 

La butlla del papa Urbà II, expedida a Càpua l’u de juliol de l’any 1091, és el 

primer document conservat en el que apareix una menció explícita a Santa Tecla en 

relació amb la ciutat de Tarragona. Mitjançant el document en qüestió, el ponífex romà 

restablia la dignitat metropolitana de l’Església de Tarragona i concedia el pal·li a 

Berenguer Sunifed, bisbe de Vic. Així mateix, especificava les ocasions solemnes en les 

que era preceptiu fer ús del pal·li, incloent-hi les festivitats de Santa Tecla verge i dels 

sants Fructuós, Auguri i Eulogi màrtirs.54 Per la cronologia de la butlla pontifical, així 

com pels seus continguts, la primera referència documental a Tecla s’inscriu en el 

procés de restauració eclesiàstica de la seu episcopal tarragonina d’època medieval. Per 

aquest motiu, és precís reconduir la interpretació sobre els orígens del teclisme tarragoní 

tenint en compte la perspectiva històrica més àmplia de les transformacions operades en 

l’estructura eclesiàstica peninsular durant els segles XI i XII. Aquest període 

proporciona, en la meva opinió, les claus interpretatives per comprendre la gènesi del 

culte de Santa Tecla a Tarragona.  

Tarragona s’havia erigit en el centre religiós més actiu i prestigiós dels territoris 

del nordest hispànic en el transcurs de les èpoques tardoromana i visigòtica, en virtud de 

la seva categoria en tant que capital civil i eclesiàstica de l’antiga Tarraconensis 

                                                                                                                                                                          
CABROL - H. LECLERCQ, Dictionnaire d’Archéologie chrétienne et de Liturgie, t. 15, 2235-2236, fig. 
11076. 
54 In solemnitatibus etiam Stae. Virginis Teclae, Sanctique Martyris Fructuosi et sociorum eius, J. 
BLANCH, Arxiepiscopologi, I, 76; E. FLÓREZ, España Sagrada, 25, 215. 
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romana.55 Quan la ciutat episcopal va caure sota domini andalusí l’any 714, com a 

conseqüència de la conquesta islàmica del Regne visigot de Toledo, tant la seva dignitat 

metropolitana com la seva jurisdicció eclesiàstica van passar a recaure temporalment a 

mans del bisbe de Narbona. L’any 759, els francs usurpaven la ciutat de Narbona als 

musulmans, pocs anys abans conquerida, i, amb ella, obtenien el conjunt de les seus 

episcopals sota la seva jurisdicció. Des d’aleshores, el projecte d’alliberar la ciutat de 

Tarragona del domini islàmic tindria un desenvolupament paral·lel al procés de 

consolidació del poder comtal als territoris nordorientals de la Península, en el sentit 

que el restabliment de l’antiga seu metropolitana havia de permetre separar de la tutela 

franca de Narbona totes les esglésies políticament vinculades al comtat de Barcelona. 

Per altra banda, la recuperació de la ciutat es va dur a terme en el context de reforma 

eclesiàstica que va liderar el papat des de mitjans del segle XI, amb l’objectiu de 

ressituar la figura del pontífex en la correlació de forces imperants en el mapa polític 

contemporani i eliminar la ingerència del poder temporal en els assumptes eclesiàstics. 

Una de les manifestacions més visibles d’aquest programa reformista va consistir en 

l’exigència de la «guerra justa» (bellum iustum) contra els enemics de la fe. Aquesta 

ideologia de croada, que va imperar a l’Europa feudal des de finals del segle XI, 

descansava en el convenciment que calia restablir l’ordre polític i eclesiàstic que havia 

estat alterat de forma il·legítima per la «tirania dels infidels» (infidelium tyrannide). La 

interacció entre els factors conquesta militar i restauració eclesiàstica proporciona el 

quadre històric fonamental per abordar l’estudi dels orígens del teclisme en la Tarragona 

d’època medieval.56 

Després d’algunes temptatives infructuoses per prematures en el transcurs dels 

segles IX i X, l’ascensió al poder del comte Ramon Berenguer I va inaugurar un període 

clau en el projecte de la conquesta militar i la restauració eclesiàstica de Tarragona.57 

Un cop superat el veritable cop d’efecte representat per les ràzzies d’Al-Mansur (985) i 

el seu fill ‘Abd-al-Malik (1003-1004) en territori català, la caiguda del califat de 

Còrdova, l’any 1030, va repercutir en una reactivació de l’avanç comtal per les terres 

del litoral mediterrani. D’aquí que, l’any 1050, Ramon Berenguer I i el seu cunyat, el 

                                                           
55 M. PÉREZ, Tarraco en la Antigüedad Tardía, en premsa. 
56 Un plantejament d’aquestes qüestions, tot i que amb inexistent continuïtat, apareix en l’obra dels 
bollandistes: Acta Sanctorum, Septembris, VI, 546-568. La monografia clàssica i més exhaustiva sobre la 
història eclesiàstica de Tarragona en època medieval és encara E. MORERA, Tarragona cristiana, I. Un 
breu estat de la qüestió en J. IGLESIES, La restauració de Tarragona. Recentment, A. PLADEVALL, La 
metròpoli de Tarragona. 
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vescomte de Narbona, s’avinguessin a signar un pacte pel qual es comprometien a 

contribuir a l’organització civil i eclesiàstica del comtat de Tarragona, un cop es fes 

efectiva la seva conquesta als musulmans.58 Durant els anys en els que Ramon 

Berenguer I estigué al capdavant de la casa comtal de Barcelona, la connexió entre la 

conquesta militar dels territoris del Camp de Tarragona i la seva restauració eclesiàstica 

es feu més visible que mai.59 A partir d’aquests moments, la transformació de la 

conquesta militar en croada i la restauració de l’antiga metròpolis eclesiàstica de la 

Tarraconense passarien a ocupar un paper simbòlic fonamental en el marc polític dels 

esforços del casal barceloní per extendre el seu domini territorial a la vall de l’Ebre, 

alhora que permetrien preparar el terreny per a una millor acceptació de les posteriors 

iniciatives pontifícies d’època gregoriana.60 En el moment de la seva mort, el comte 

Ramon Berenguer I no havia aconseguit dur a la pràctica la totalitat dels seus plans.61 

Tot i això, havia posat de manifest que la restauració de l’Església de Tarragona passava 

necessàriament per la conquesta militar de la ciutat. Així mateix i a diferència de 

temptatives precedents, va permetre plantejar la restauració de la metròpolis eclesiàstica 

al seu emplaçament original, en un moment en què la cooperació de l’Església catalana 

resultaria determinant.62 

La jerarquia eclesiàstica catalana, que desitjava emancipar-se de la tutela 

eclesiàstica del bisbe de Narbona, havia de jugar un paper molt actiu en aquest procés, 

alhora que l’afavoria una certa decadència de la seu metropolitana narbonesa, poc 

partidària de les directrius reformistes impulsades per Roma.63 El bisbe de Vic, 

Berenguer Sunifred, notable impulsor del programa de reforma dins l’estructura 

jeràrquica catalana, va ser el responsable d’atraure l’interès dels successius pontífexs 

pels assumptes eclesiàstics d’aquestes terres fins al punt que, en alguna de les seves 

assídues estades a Roma, aconseguí captar l’atenció del papa Urbà II en la restitució 

                                                                                                                                                                          
57 Una visió completa dels antecedents de la restauració eclesiàstica es pot trobar a M. PÉREZ, «La 
invenció (inventio) del culte a Santa Tecla», 21-58, amb la bibliografia fonamental. 
58 E. MORERA, Tarragona cristiana, I, 336-339. 
59 Els treballs de L. J. MacCrank han permès reivindicar la figura del comte Ramon Berenguer I pel seu 
protagonisme, sovint menystingut, en la maduració del procés restaurador: L. J. MACCRANK, Restoration 
and Reconquest in Medieval Catalonia, 2 Vols.; «Restauración canónica e intento de reconquista», 145-
245; «La restauración eclesiástica y reconquista en la Cataluña del siglo XI», 3-59; «Medieval 
Tarragona», 219-230. 
60 L. J. MACCRANK, «La restauración eclesiástica y reconquista en la Cataluña del siglo XI», 7-8. 
61 E. MORERA, Tarragona cristiana, I, 336-339.  
62 L. J. MACCRANK, «La restauración eclesiástica y reconquista en la Cataluña del siglo XI», 33-35. 
63 Una aproximació al procés de reorganització de l’estructura eclesiàstica dels regnes hispànics 
medievals, en el context de la reforma religiosa impulsada per Roma a partir del segle XI, en F. J. FACI, 
«Algunas observaciones sobre la restauración de Tarragona», 469-485. 
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dels drets metropolitans de l’Església de Tarragona. Urbà II havia mostrat ja una certa 

predisposició pels assumptes de l’Església peninsular quan va concedir el títol de seu 

primada a la recent restaurada metròpolis de Toledo, l’any 1088. Aquell mateix any, 

Berenguer Sunifred va acudir a Roma decidit a convèncer a Urbà II de la necessitat de 

restaurar la seu episcopal de Tarragona. Simultàniament, es va endegar una campanya 

per persuadir al comte Ramon Berenguer II dels beneficis polítics de conquerir la ciutat. 

L’u de juliol de l’any 1089, Urbà II va escriure una epístola adreçada al comte 

Ramon Berenguer II i altres nobles catalans, exhortant-los a donar suport a Berenguer 

Sunifred en la restauració de l’Església de Tarragona.64 El pontífex prometia restituir la 

dignitat episcopal amb tots els seus drets i honors, amb la condició que el comte es 

comprometés a emprendre la conquesta militar. Tot i això, la concessió del pal.li a 

Berenguer Sunifred no es faria efectiva fins que es tingués prova documental de la 

invalidesa dels perllongats privilegis del metropolità eclesiàstic de Narbona sobre 

l’antiga provincia eclesiàstica de la Tarraconense.65 Se situa, en aquests moments, 

l’aparició de la falsa butlla del papa Esteve VI. Mitjançant aquesta butlla i amb 

l’objectiu de confirmar i legitimar els drets de la metròpolis narbonesa sobre les 

esglésies del nordest peninsular en el context de l’epístola de l’any 1089, els partidaris 

de la jurisdicció ultrapirinenca van reelaborar la llegenda de la missió apostòlica de Pau 

a Hispània. Segons l’apòcrif, adreçat a Frodoinus de Barcelona, cap bisbe estava 

capacitat per actuar en perjudici de la metròpolis narbonesa d’acord amb els privilegis 

que aquesta posseïa des de l’època en què l’apòstol Pau feu responsable al seu deixeble 

Sergi Pau de les esglésies fundades al sud dels Pirineus. Sergi Pau es consolidaria, a 

partir d’aquests moments, com el primer bisbe mític de l’Església de Narbona, mentre 

que la falsa butlla del papa Esteve VI es troba en l’origen de la tradició pietosa de 

l’estada de l’apòstol Pau a Tarragona.66 

L’exaltació de la forma ecclesiae primitivae fou un dels puntals ideològics del 

papat reformista d’època gregoriana, que va repercutir en un període d’activació dels 

                                                           
64 Ut fratrem nostrum Berengarium in restaurationem Tarraconensis Ecclesiae adiuvetis, J. BLANCH, 
Arxiepiscopologi, I, cap. 15; E. FLÓREZ, España Sagrada, 25, 213. 
65 Si enim Romani auctoritate privilegii Tarraconensem provinciam vindicare Narbonensis Antistes 
nequiverit, nos omni quaerela liberi Tarraconensi Ecclesiae suum ius restituere et fratri nostro 
Berengario Pallii dignitatem conferre non praetermittemus, prout mereri studia vestra videmus, J. 
BLANCH, Arxiepiscopologi, I, cap. 15; E. FLÓREZ, España Sagrada, 25, 213. 
66 La conservació d’aquest document espuri a l’Arxiu del Capítol de Tarragona va bastar als erudits locals 
per avalar la seva autenticitat. Amb el pas dels segles, el document apòcrif va servir a l’erudició local per 
a provar els orígens apostòlics de la seu episcopal, sense tenir en compte la seva procedència narbonesa. 
El primer autor a fer avinent la seva falsedat fou E. FLÓREZ, España Sagrada, 3, cap. 2; 25, cap. 1, 
després seguit per E. MORERA, Tarragona cristiana, I, 361-362. 
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orígens mítics de les seus episcopals de l’Occident feudal. El gust per reviure aquesta 

Església antiga, apostòlica en definitiva, va assolir una importància sense precedents 

entre els pontificats de Lleó IX i Urbà II. Amb ells, s’assistí a una autèntica recerca 

mítica dels orígens amb l’objectiu que l’Església tornés al seu pristinus status, que 

restablís aquell estat original d’època apostòlica que havia estat indegudament alterat 

pel pas del temps. La difusió del ritus litúrgic romà entre les esglésies hispàniques de 

l’època informa també d’un ambient espiritual i ideològic que fou capaç de recuperar i 

fabricar antigues llegendes al servei d’un objectiu d’abast europeu.67 Les diferents seus 

episcopals europees de l’època van trobar en aquesta recerca mítica dels orígens un 

argument legitimador de primer ordre, que alhora les feia aparèixer vinculades per 

lligams especials a la seu romana i les seves directrius reformistes. 

Un cop conquerida als musulmans, l’any 1090, el comte Berenguer Ramon II 

feu donació de la ciutat de Tarragona a la Santa Seu a fi que Berenguer Sunifred pogués 

dur a terme la restauració eclesiàstica amb completa llibertat, sense subjecció al poder 

temporal.68 La resposta del pontífex romà no es feu esperar i, per mitjà de la 

mencionada epístola de l’any 1091, va concedir el pal.li al bisbe de Vic.69 En el context 

de revitalització i enfortiment de la dignitat primacial de Roma d’època gregoriana, la 

concessió del pal.li redundava en la idea que tots els drets metropolitans derivaven del 

successor de Pere. Així mateix, fomentava un lligam de tipus personal, pel qual els 

titulars de les diferents esglésies locals quedaven units al papa per víncles de tipus 

feudal.70 La introducció d’una figura de tan alt simbolisme com Tecla en l’ambient 

espiritual i ideològic en què Roma donà curs a la creença en els orígens apostòlics de les 

esglésies de l’Occident cristià no pot ser una mera casualitat. Els episodis desencadenats 

per la butlla de l’any 1089 entre els partidaris de la jurisdicció narbonesa haurien 

proporcionat a Berenguer Sunifred els arguments per a què els seus anhels restauradors 

fossin escoltats a Roma. La vinculació amb Santa Tecla, titular de la metròpolis 

eclesiàstica restaurada, permetia presentar la seu episcopal de Tarragona com una 

Església individualitzada i amb personalitat pròpia d’entre les que professaven un 

                                                           
67 Una epístola del papa Gregori VII insta als monarques Alfons VI de Castella i Lleó i Sanç V de 
Navarra a introduir la litúrgia romana en els seus regnes, en substitució de la visigòtica. La missió 
apostòlica de Pau a Hispània és aquí també el recurs retòric utilizat pel pontífex per argumentar la 
conveniència del ritus romà: E. FLÓREZ, España Sagrada, 3, apèndix 5. 
68 E. MORERA, Tarragona cristiana, I, 339-340 i 357. 
69 Pallium totius scilicet sacerdotalis dignitatis plenitudinem indulgemus [...] praefatam Tarraconensem 
Ecclesiam iure perpetuo possidendam per hanc privilegii paginam confirmamus una cum omnibus 
ecclesiis et diocesibus, quas propio iure noscitur antiquitus possedisse, J. BLANCH, Arxiepiscopologi, I, 
cap. 15; E. FLÓREZ, España Sagrada, 25, 215. 
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origen apostòlic de filiació paulina. Absorbint tota la càrrega simbòlica associada 

històricament a la seva nova patrona, la metròpolis restaurada apareixia als ulls dels 

pontífexs romans com una institució deixebla i hereva de l’apòstol Pau, fet que alhora 

insistia en els seus orígens apostòlics. En aquest context general de reforma eclesiàstica, 

Tarragona oferia a més la possibilitat de practicar la «guerra justa» (bellum iustum), de 

recuperar una seu occidental de prestigi i de sotmetre’s a Roma en les seves directrius 

reformistes. Berenguer Sunifred no deixaria passar l’oportunitat i s’erigiria en portaveu 

de les ànsies d’independència dels bisbes catalans respecte el domini eclesiàstic 

narbonès, en la llarga cursa de conquesta de la casa comtal barcelonina als territoris sota 

domini andalusí. 

El projecte de restauració eclesiàstica de la seu episcopal metropolitana, així 

com la consolidació de la seva nova titular, no tindrien continuïtat fins la segona dècada 

del segle XII. Per mitjà d’un document de donació signat el 23 de gener de l’any 1117, 

el comte Ramon Berenguer III donà al bisbe Oleguer de Barcelona la metròpolis 

eclesiàstica de Tarragona, la qual havia estat fundada en honor de Santa Tecla, per a què 

ell i els seus successors la regissin sota una estricta obediència a la Santa Seu.71 La 

referència a la intitulació de Santa Tecla, títol que no abandonarà mai l’Església de 

Tarragona, constitueix un record per la labor de Berenguer Sunifred en l’etapa 

precedent, alhora que comporta, per primera vegada, una legitimació de la verge d’Iconi 

com a titular de la metròpolis restaurada. Abans d’aquesta data, les alusions a Tecla en 

la documentació feien referència únicament a la seva festivitat, la qual era inclosa dintre 

les misses solemnes de la litúrgia eclesiàstica.72 La restauració definitiva arribaria l’any 

1118 i, amb ella, es produiria la plena legitimació del patrocini de Santa Tecla sobre 

l’església restaurada.73 El document de concessió del pal·li al bisbe Oleguer, signat pel 

papa Gelasi II el 21 de març de l’any 1118, especifica les solemnitats en les que era 

preceptiu fer ús del pal·li, les quals es copien gairebé íntegrament del document de l’any 

                                                                                                                                                                          
70 J. M. MARTÍ, «El pal.li», 87-103. 
71 Trado Ecclesiae Tarraconensis Sedis, quae in honore Beatae Teclae Virginis olim fundata fuit, et tibi 
Oldegario Episcopo tuisque successoribus Pontificibus, qui eandem Ecclesiam sub obedientia Sedis 
Apostolicae rexerint, J. BLANCH, Arxiepiscopologi, I, cap. 16; E. FLÓREZ, España Sagrada, 25, apèndix 
15; M. MARÍ, Exposició cronològico-històrica, II, apèndix 1. 
72 Aquest és el valor de les alusions que apareixen en les butlles d’Urbà II de l’any 1091 (in 
solemnitatibus etiam Sanctae Virginis Teclae), i de Gelasi II del 1118 (in Festivitate Beatae Theclae), J. 
BLANCH, Arxiepiscopologi, I, cap. 15; E. FLÓREZ, España Sagrada, 25, apèndixs 13 i 16; M. MARÍ, 
Exposició cronològico-històrica, II, apèndix 2. 
73 M. MARÍ, Exposició cronològico-històrica, II, 69; E. MORERA, Tarragona cristiana, I, cap. 19. 
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1091, on ja es feia una menció especial a les festivitats de Santa Tecla i Sant Fructuós.74 

És possible que Tecla i Fructuós haguessin exercit una mena de patrocini compartit en 

els primers anys de la restauració eclesiàstica.75 Tot i que la historiografia local hagi 

atribuit a Oleguer la fundació de l’ecclesia mater sota l’advocació de Santa Tecla, no 

existeix cap evidència de l’existència d’una església al seu nom fins més endavant.76 És 

precís esperar al bisbat de Bernat Tort, primer arquebisbe que escollí la ciutat episcopal 

com a residència, per trobar les alusions més antigues a Santa Tecla com a titular de 

l’edifici catedralici.77 

La culminació del procés de restauració eclesiàstica, en el transcurs del segle 

XII, va contribuir d’una forma determinant a la implantació del culte a Santa Tecla i a la 

seva plena legitimació com a patrona i titular de la seu episcopal metropolitana. Malgrat 

tot, és plausible que el culte a la verge d’Iconi romangués essencialment en l’àmbit de 

l’oficialitat eclesiàstica, al sí de la qual s’havia originat, fins els primers anys del segle 

XIV. El 4 de setembre de l’any 1319, Jaume II va escriure al rei Onsí d’Armènia per 

requerir-li la tramesa de relíquies de la santa, a invocació de la qual els seus 

predecessors fundaren l’església restaurada.78 En opinió del monarca, la possessió d’una 

reliquia de Santa Tecla havia d’afavorir que «augmentés la seva devoció, es reformés la 

fe i se li oferís major honor i reverència».79 L’actuació de Jaume II suggereix que, des 

                                                           
74 In festivitate B. Theclae, et B. Fructuosi martyris, E. FLÓREZ, España Sagrada, 25, apèndix 16; M. 
MARÍ, Exposició cronològico-històrica, II, apèndix 2.  
75 Tot i que ben aviat passaria a un segon terme davant el creixent protagonisme de Tecla, el culte de 
Fructuós va perviure més enllà del segle XII. Les disposicions del Consell Municipal tarragoní que 
conservem demostren que la festivitat de Sant Fructuós se seguia celebrant a la ciutat durant el segle XIV, 
Actes Municipals (1378/79-1383/84). La devoció dels tarragonins va perviure amb seguretat fins al segle 
XVII, moment en què el culte es traslladà de l’edifici de la ciutat baixa (inmediacions del Convent dels 
Caputxins) al Corral (actual Pça. de la Font). 
76 J. VILLANUEVA, Viaje literario, t. 19, carta 135; M. MARÍ, Exposició cronològico-històrica, II, 30-33; 
E. MORERA, Tarragona cristiana, I, caps. 4 i 19. 
77 L’any 1151, l’arquebisbe Bernat Tort feu donació de l’Església, la ciutat i el territori de Tarragona al 
comte Ramon Berenguer IV apud Tarraconam in Ecclesia Sanctae Theclae, M. MARÍ, Exposició 
cronològico-històrica, II, apèndix 7. El document d’institució de la canònica sota la regla d’Agustí de 
l’any 1154 demostra que, a mitjans del segle XII, Tecla era la titular de la catedral de Tarragona: In 
Cathedrali Ecclesia Sanctae Theclae. El col.legi de canonges podia celebrar els oficis litúrgics ordinaris a 
la capella de Santa Maria, però els oficis majors, concilis i consagracions episcopals havien de tenir com 
escenari l’església major de Santa Tecla: Ut in omnibus diebus Dominicis, et praecipuis Festivitatibus 
maiores Missae, quae cantantur in hora diei tertia in Ecclesia Sanctae Theclae celebrentur. Concilia 
quoque, atque Consecrationes Pontificum in eadem Ecclesia Sanctae Theclae nihilominus celebrentur, J. 
VILLANUEVA, Viaje literario, t. 19, apèndix 4; M. MARÍ, Exposició cronològico-històrica, II, apèndix 9. 
78 Sane cum in Civitate Tarraconae infra Regni nostri limites situata Metropolitana Ecclesia sede ipsius 
Beatae Theclae titulo sit fundata, cuius fundatio a praedecessoribus nostris initium habuit ab antiquo, J. 
VILLANUEVA, Viaje literario, t. 19, apèndix 55; M. MARÍ, Exposició cronològico-històrica, II, apèndix 
25.2. 
79 Erga ipsam Virginem devotio augeretur, fides reformaretur, eique honor, et reverentia intentius 
praeberentur, J. VILLANUEVA, Viaje literario, t. 19, apèndix 55; M. MARÍ, Exposició cronològico-
històrica, II, apèndix 25.2. 
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de la introducció del culte a l’època gregoriana, aquest no havia aconseguit deslligar-se 

de les connotacions triomfals d’un culte d’origen jeràrquic. Així mateix permet deduir 

que, fins al seu regnat, la ciutat de Tarragona no havia posseït cap reliquia de la santa 

que estigués a l’altura de la seva dignitat metropolitana.80 El trasllat de la reliquia santa 

des d’Armènia va significar una nova fita en la consolidació del culte a Santa Tecla a 

Tarragona. Tot i que l’epístola de Jaume II no ho menciona, és necessari interpretar la 

benevolència règia en el context de l’escisssió, tan sols un any abans, de les esglésies de 

l’alt i el mig Ebre amb Saragossa com a nova metròpolis eclesiàstica, les quals havien 

recaigut sota la jurisdicció de l’Església de Tarragona des de les èpoques tardoromana i 

visigòtica.81 És plausible que el gest del monarca hagués perseguit compensar la pèrdua 

d’alguna manera, alhora que pretendria contribuir al manteniment del prestigi de la seu i 

l’ordre pacífic de les coses. El relat de l’adventus de la reliquia a la ciutat episcopal ha 

perviscut fins els nostres dies, així com els fets miracolosos que s’hi varen produir, 

propis de tots els relats de vides de sants i les translacions de relíquies.82 La translació 

del Braç de Santa Tecla a Tarragona, el 19 de juny de l’any 1323, es feu coincidir amb 

la consagració del nou edifici catedralici. L’episodi va arrelar ben aviat en la devoció 

popular. D’aleshores ençà a Tarragona se celebrarien el dies natalis de Santa Tecla, el 

23 de setembre, i la translatio de la seva relíquia des d’Armènia, el tercer diumenge 

després de Pasqua, festivitats de la que s’havia consolidat ja com la santa patrona de la 

ciutat medieval.83 

 

 

4. CONCLUSIÓ 

                                                           
80 Acta Sanctorum, Septembris, VI, 563-565. 
81 A aquest propòsit, es pot consultar la butlla del papa Joan XXII, datada el 14 de juliol de l’any 1318, 
editada íntegrament per J. BLANCH, Arxiepiscopologi, I, cap. 30. 
82 La crònica processional s’ha conservat pràcticament inalterada des de que fou recollida pel pare A. V. 
DOMÈNECH, Historia General de los Santos. Tots els erudits locals han escrit sobre el recorregut de la 
relíquia des d’Armènia, sent l’episodi més reproduït el del circuit processional des de la vila de Constantí 
fins a l’església catedral de Tarragona el dia 19 de juny. J. BLANCH, Arxiepiscopologi, I, cap. 30: afegeix 
el memorial de les despeses. 
83 D’acord amb la compilació de la normativa canònica, impulsada per l’arquebisbe Joan d’Aragó a 
l’assemblea conciliar del 26 de febrer del 1330, el dies natalis de Santa Tecla havia estat considerat festa 
de precepte, «amb abstenció de tota mena de treball servil», des de l’any 1277, S. JANERAS, Concilis 
Provincials Tarraconenses, 122. Inicialment, la solemnitat de la translació quedà instituïda el cinquè 
diumenge després de Pasqua, Acta Sanctorum, Septembris, VI, 563-565. Tot i que, en les constitucions de 
l’arquebisbe Joan d’Aragó del 30 d’abril del 1334, aquesta s’havia traslladat ja al tercer diumenge després 
de Pasqua, coincidint amb la data de la consagració de la nova catedral, M. MARÍ, Exposició cronològico-
històrica, II, apèndix 48. 
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La manca de fonts documentals, tant literàries com arqueològiques, que hagin 

perviscut fins els nostres dies constitueix un obstacle insalvable a l’hora de poder 

defensar històricament l’existència d’alguna forma de culte tributat a Santa Tecla en la 

Tarragona de les èpoques tardoromana i visigòtica. L’epígraf sepulcral de la Tecla 

egípcia, descobert recentment, informa de l’arribada a la ciutat del model de santedat 

construït al voltant de la verge d’Iconi que es difongué en el Mediterrani cristià de 

l’Antiguitat tardana, sense que d’això se’n pugui inferir cap evidència d’un culte 

organitzat. Pels mateixos anys, Tarragona té plenament documentat el culte al bisbe 

màrtir Fructuós, culte d’origen martirial predominant en l’Occident cristià del període. 

Per trobar els orígens històrics del culte a Santa Tecla a Tarragona ens hem de traslladar 

fins a l’època medieval i, més concretament, al context històric de redefinició de les 

estructures eclesiàstiques hispàniques d’època gregoriana i del procés de consolidació 

dels territoris nordorientals de la Península en el seu moviment expansiu sobre les terres 

de frontera amb Al-Andalus. Infatigable promotor del projecte d’autonomia de 

l’Església catalana respecte a la jurisdicció eclesiàstica de Narbona, en unió als anhels 

d’expansió territorial dels comtes de Barcelona, el bisbe Berenguer Sunifred va 

comprendre que l’èxit de l’operació passava necessàriament per observar els paràmetres 

d’acció pontifícia al mateix nivell del seu elaborat programa ideològic. La introducció 

de Santa Tecla com a titular de la metròpolis eclesiàstica restaurada permetia presentar 

la seu episcopal de Tarragona com una església individualitzada i amb personalitat 

pròpia d’entre les que professaven un origen apostòlic de filiació paulina. Absorbint tota 

la càrrega simbòlica associada durant segles a la seva nova patrona, l’Església de 

Tarragona es declarava deixebla de Pau, fet que alhora traslladava els orígens del seu 

cristianisme a l’època apostòlica. La significació d’aquesta opció és completa en un 

context espititual procliu a la difusió de la tradició de l’apostolat de Sant Pau i Sant 

Jaume a Hispània. En la meva opinió, la introducció del símbol de Tecla fou el suport 

ideològic que contribuí d’una forma més determinant a la restauració eclesiàstica de 

Tarragona, perquè fou capaç de moure en una mateixa direcció els interessos, fins 

aleshores no sempre coïncidents, dels pontífexs romans, la jerarquia eclesiàstica 

catalana i la casa comtal de Barcelona. Les circumstàncies que envoltaren la introducció 

del culte a Santa Tecla en la Tarragona medieval van propiciar que la seva devoció 

romangués en l’àmbit de l’alta cultura eclesiàstica fins el segle XIV. Així mateix, van 

contribuir a perpetuar en el temps la tradició que ha vinculat, durant segles, l’origen del 

seu culte a Tarragona amb l’estada de Sant Pau i la seva responsabilitat en la 
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introducció del cristianisme a la ciutat. Aquesta tradició pietosa, que va tenir en els 

segles XI i XII un període de màxima creativitat, es va difondre en la historigrafia 

tarragonina durant l’època moderna. Cercant els orígens del teclisme tarragoní en època 

preislàmica, els autors del segle XX van trencar el vincle que la historiografia local 

havia establert des dels seus inicis entre la introducció del culte a Tecla i el naixement 

del cristianisme a Tarragona. Així mateix, van contribuir a la pèrdua de la memòria 

històrica sobre les causes que permeten explicar la gènesi d’un culte forjat a l’Edat 

Mitjana. 
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