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INTRODUCCIÓ

En aquest treball  analitzarem la  relació  de Santa Tecla 
amb Tarragona, és a dir, com evoluciona el seu culte i la 
seva  popularitat  en  aquesta  ciutat,  i  també  estudiarem 
com ha evolucionat la seva representació iconogràfica, ja 
que això també pot tenir a veure amb els fets que passin 
durant el decurs dels segles; i la manera en com mirarem 
d’aconseguir  aquest  objectiu  serà  a  través  de  les  obres 
d’art, obres on surt representada Santa Tecla i es troben a 
la ciutat de Tarragona.
Molta  gent  em  pregunta  d’on  ha  sortit  la  idea  de  fer 
aquest treball, i realment, no ho sé ni jo. Jo buscava fer 
un treball que es pogués relacionar amb el batxillerat que 
faig,  l’artístic,  però  volia  també  fer  alguna  cosa 
s’identifiqués  amb  mi  o  que  simplement  m’agradés;  a 
partir d’aquí, vaig arribar a la conclusió que volia fer un 
treball que tingués relació amb la meva ciutat, i a poc a 
poc  es va forma la idea d’aquest treball.
Per  elaborar  aquest  treball  vaig  fer  primer  un  recull 
d’obres que jo  ja  coneixia  i  d’altres  que vaig trobar  en 
llibres  que  estaven  fàcilment  al  meu abast.  Un cop fet 
aquest  recull  va  fer  falta  centrar-nos  en  tres  àmbits 
concrets, ja que el camp artístic és molt ampli; aquest tres 
àmbits  van  ser  l’escultura,  la  pintura  i  l’arquitectura. 
Durant l’estiu, gran part de la feina que vaig fer va ser a 
l’Hemeroteca  Municipal  de  Tarragona,  on  a  partir 
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d’articles  i  algun  llibre,  vaig  poder  treure  molta 
informació sobre la relació de Santa Tecla amb Tarragona 
i  el  seu origen (d’on hi  ha  gran  diversitat  d’hipòtesis  i 
opinions). Arrel d’una visita a la Catedral de Tarragona i 
l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, també durant l’estiu, 
em van sortir moltes més obres on apareixia Santa Tecla, 
però  aquestes  molt  més  difícils  de  documentar  ja  que 
poca informació hi havia sobre elles.  En resum, durant 
l’estiu vaig recopilar tota la informació que vaig poder.
Passat  l’estiu,  un cop començat  el  curs,  la  feina  va ser 
organitzar  tota  la  informació,  donar  forma  al  treball  i 
complementar  el  buits  i  dubtes  amb  l’ajuda  d’altres 
persones,  com Imma Teixell  que va realitzar  una visita 
guiada a la  Catedral  de Tarragona,  o Mossèn Aragonès 
que em va facilitar poder-li fer una entrevista per parlar 
de diferents temes que tenia oberts en relació amb Santa 
Tecla. 
D’altre  altra  banda,  vaig  treure  molta  informació  de  la 
Biblioteca Pública de Tarragona, d’on he extret gran part 
dels  llibres  consultats.  Tanmateix  vaig  trobar  algunes 
fotografies  antigues  dels  monuments  de  Tarragona 
relacionats amb aquest treball, força interessants, al Fons 
Salvany,  al  qual  s’hi  accedeix  per  la  pàgina  web  de  la 
Biblioteca Pública de Catalunya.
Ja al final de tot, per completar el treball, vaig intentar 
aconseguir  alguna  fotografia  a  l’Arxiu  Històric  de 
Tarragona, a la Rambla Vella. I dic intentat perquè va ser 
un intent infructuós; el primer dia que hi vaig anar, tot i  
que la persona que hi havia no coneixia massa bé el fons, 
em va facilitar la consulta d’algunes fotografies, però no 
vaig poder endur-me’n cap. El segon dia que hi vaig anar, 
em van ficar  les  coses  difícils,  amb prou feina  em van 
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facilitar  la  informació.  Finalment,  a  causa  de  totes  les 
traves  que em van  posar,  no  en  vaig  poder  treure  cap 
fotografia.
Ara ja és hora d’iniciar el treball, i una de les coses que 
està  més  clara  és  que  el  culte  a  Santa  Tecla  ha  variat 
durant tot el pas dels anys, ja que per exemple ara no es 
dóna tanta importància al culte religiós vers la Santa, sinó 
més  aviat  a  tota  la  festa  popular  que proporcionen les 
festes en honor seu. També és lògic pensar que en la seva 
iconografia  no  apareixerà  el  braç  reliquiari  fins  que 
aquest no hagi arribat a Tarragona.
Finalment, només em queda agrair  a totes les persones 
que m’han ajudat d’una manera o d’una altre en el treball. 
A  tota  la  gent  de  l’Hemeroteca  de  Municipal  de 
Tarragona; a Imma Teixell per la visita que ens va fer a la 
Catedral  i  Mossèn  Aragonès  per  concedir-me  una 
entrevista; a la tutora del treball de recerca, Anna Gispert, 
per tota l’ajuda proporcionada; a la professora d’història 
de l’art Concepció Mateu i al professor de dibuix tècnic 
Bernardo Mas, per ajudar-nos en la correcció d’algunes 
parts del treball; a Carlos Cerdán, per facilitar-me part de 
les fotografies actuals en molt bona resolució; i finalment, 
tota  la  gent  de  la  meva  família  i  voltant,  com  Miquel 
Barbarà  o  M.  Rosa  Barbarà  que  m’han  ajudat, 
proporcionant-me informació que creien que podia ser-
me útil.
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QUI ÉS SANTA TECLA?

Breu biografia

Santa  Tecla  va  ser  una  santa dels  primers  temps  del 
cristianisme, seguidora i deixebla de Pau de Tars al segle 
I. Però tot i això, no fou esmentada al Nou Testament; el 
registre més antic es dóna en un dels apòcrifs: Les Actes 
de Pau i  Tecla,  probablement escrites  a la primeria del 
segle II.
Segons les Actes de Pau i Tecla, Tecla (Taqla) va ser una 
jove  noble  verge  que  va  escoltar  Pau  quan  feia  el  seu 
"discurs sobre la virginitat" i se'n féu seguidora. La mare 
de Tecla i el seu promès, Tamiris, en assabentar-se que 
volia ser casta i canviar de vida, van voler escarmentar-la, 
a  ella  i  Pau.  Va  ser  miraculosament  salvada  per  una 
tempesta,  quan  estava  a  punt  de  ser  cremada  a  una 
foguera i va marxar amb Pau a Antioquia.
Allí, un noble anomenat Alexandre va desitjar-la i intentà 
prendre-la per la força. Tecla va defensar-se i va ser presa 
i jutjada per haver atacat un noble. Va ser sentenciada a 
ésser menjada per lleones, però aquestes no van voler fer-
li mal i, i per contra, li van besar els peus i la van protegir  
dels seus botxins.
Encara van seguir uns quants martiris més: van llançar-la 
a una fossa de serps i  diferents animals verinosos que, 
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abans de fer algun mal a Tecla, van ser abrasades per un 
núvol  de  foc  que  va  baixar  del  cel;  un  quart  suplici 
esperava  a  la  santa  d’Iconi:  el  procònsol  va  manar 
aparellar  dos  toros  o  cavalls,  depenen  de  la  font  que 
consultem ens dirà uns animals o uns altres,  perquè la 
trossegessin,  però  tampoc  Tecla  va  sofrir  mal  i  el 
procònsol,  tement  davant  aquests  fets,  una  revolta 
popular la va deixar en llibertat.
Predicant la nova doctrina, Tecla va arribar a Selèucia, i 
es va retirar a una cova als afores de la ciutat i va morir a 
l'edat de 90 anys. Aquella cova seria, més tard, la Basílica 
de Santa Tecla.

Veneració

A l'Església ortodoxa, els Fets de Pau i Tecla van circular 
molt, la qual cosa demostra la veneració envers ella. Hi 
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era anomenada  Apòstol i protomàrtir entre les dones i, 
fins i tot, igual als apòstols. Va ser tinguda com a model 
ascètic  per  a  les  dones.  El  culte  va  ser  especialment 
important  a  Selèucia (on  es  deia  que  havia  estat 
soterrada), Icònium (actual Konya) i Nicomèdia. Al segle 
IV també es troba el culte a l'Europa occidental. 
Va  ser  la  santa  més  popular  als  primers  temps  del 
cristianisme, i això es pot veure a Tarragona mateix, on es 
creu que des de molt aviat ja va ser-hi venerada.

Arribada de les relíquies

L’arribada del braç a Tarragona està plena de llegendes i 
històries. Tot i que se sap que el braç de Santa Tecla no va 
arribar  a  Tarragona  fins  el  1321,  hi  ha  un  escrit  de 
Luitprando,  autor  força  criticat  del  segle  VII,  on  diu, 
segons  una  traducció  al  castellà  del  segle  XVIII,  la 
llegenda següent:  “El año tercero de Sisenando Audace  
Pontífice Tarraconense, aportó guiada de un Ángel, una  
arca a Tarragona, con una parte del cuerpo de Santa  
Tecla Virgen y Mártir Discípula de San Pablo, con una  
inscripción  dentro  que  lo  significaba.  El  año  633  fue  
recibida con gran gusto del Prelado y los Ciudadanos, y  
el  caso  escrito,  por  carta  del  Prelado  Audace  al  rey  
Sisenando, causó admirable alegría a España”.1

Però tot i que es diu que aquesta caixeta va aguantar tota 
l’escomesa  i  dominació  musulmana,  sembla  que  va 
desaparèixer pel voltant de l’any 960, quan la ciutat de 
Tarragona va quedar pràcticament destruïda.

1 Sabaté i Bosch, JOSEP MARIA. “Origen i Devoció a Santa Tecla”. Diari de Tarragona, 
23/09/1990, pàg. 22.
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Desprès, no serà fins l’any 1320 que es decideix demanar 
una relíquia de Santa Tecla al rei d’Armènia, al·legant que 
aquesta petició es feia “per la devoció del poble tarragoní 
a la seva patrona”. Els comissaris del rei Jaume II d’Aragó 
van rebre una capsa de plata amb el braç de Santa Tecla 
però sense el dit polze, a canvi de 40 cavalls andalusos, 
un tron d'or, dos mil formatges mallorquins i altres béns, 
arribant  a  Barcelona l'any  1320 essent  dipositades  al 
monestir de Sant Cugat, menys els ossos d'un dels braços 
que es traslladaren a Tarragona. 
La  nau  que portava  el  braç  va desembarcar  al  port  de 
Salou. El braç de Santa Tecla va ser traslladat a l’església 
parroquial de Constantí. Però no és fins al cap d’un any, 
el 17 de maig de 1321, que la relíquia entra a la ciutat en 
una comitiva festiva espectacular,  des de Constantí a la 
Catedral, de mans de l’arquebisbe Ximeno de Luna i amb 
la presència del rei  Jaume II,  el  seu fill  Alfons i  nobles 
personalitats  vingudes d’arreu,  ja que va ser considerat 
un  esdeveniment  importantíssim,  alhora  molt  celebrat 
pels habitants de la ciutat.
Però durant els saquejos de 1811, a mà dels francesos, la 
relíquia és robada. A causa de la devoció i amor que es té 
a la Santa es decideix enviar uns altres comissaris a un 
convent, de monjos Caputxins, Santa Eulàlia de Sarrià, on 
constava que hi havia una altre relíquia de Santa Tecla 
des del 1674 a causa de la donació d’un particular.
Un  cop  confirmada  l’autenticitat  de  la  relíquia,  amb 
l’informe  del  Capítol  Corpus  Christi de  València,  la 
relíquia entra a Tarragona el 23 de Setembre de 1814 en 
una processó que té una gran assistència. 
Aquesta  és  la  relíquia  que  ha  acompanyat  a  diferents 
generacions fins els nostres dies.
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Durant la rehabilitació d'una casa a la part antiga de la 
ciutat a la fi del  segle XIX es va trobar una arqueta amb 
ossos  d'un  braç  humà  que  després  d'uns  estudis  es 
certifiquen com la relíquia de santa Tecla perduda durant 
la  Guerra  del  Francès.  Des  d'aleshores  la  catedral  de 
Tarragona té els dos braços de Santa Tecla.

Patronatge

Santa Tecla és la  santa patrona de Tarragona. Durant el 
dia  de  la  festa  major  de  la  ciutat,  les  Festes  de  Santa 
Tecla, al 23 de Setembre, es duen a terme diferents actes 
en honor seu, d’on en destacarem:
-  Al  matí,  a  la  Catedral  de  Tarragona,  cor  i  orquestra 
canten els goigs de Santa Tecla durant la missa que es fa 
per la Santa a les 10 del matí, en l’anomenada anada a 
ofici.
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- A la tarda/vespre, es fa la processó en honor de Santa 
Tecla. Darrere de tot el seguici de la ciutat (Animals de 
foc,  gegants,  nans,  balls,  etc.),  es  passeja  el  braç  de  la 
Santa  en  una  solemne  processó  per  la  Part  Alta  de  la 
ciutat, que acaba amb l’entrada del braç a la Catedral de 
Tarragona.

L’origen de la devoció a Santa Tecla a 
Tarragona2

L’origen  de  l’advocació  i  del  Titular  de  Santa  Tecla  a 
Tarragona es  troba  envoltat  en la  penombra,  igual  que 
s’hi troben altres moments històrics de la ciutat, sobretot 
els  que  abasten  tant  la  dominació  àrab  com  la 
reconquesta.
A  mitjans  del  segle  III  tenim  com  a  Sants  màrtirs  de 
Tarragona al  bisbe Fructuós,  amb els  seus dos diaques 
Auguri i Eulogi.
Joan  Serra  Vilaró3,  arqueòleg  català  va  dirigir  unes 
excavacions en els anys 1926-1933, que li van permetre 

2 Misser, SALVADOR “El Libro de Santa Tecla: con una monografía sobre su nueva 
parroquia en Barcelona y con una documentación gráfica de 164 grabados”. Barcelona, 
22 de juny de 1977.
3 Joan Serra i Vilaró va estudiar teologia, filosofia i llatí als seminaris de Vic i Solsona. 
Al llarg de la seva vida va publicar molts estudis de caràcter històric i arqueològic. 
L'arquebisbe de Tarragona i cardenal, Vidal i Barraquer el va cridar perquè dirigís les 
excavacions que es portaven a terme a la necròpolis paleocristiana descoberta arran de 
l'inici de les obres de construcció de la Fàbrica de Tabacs. També va dirigir i supervisar 
les excavacions de la zona del fòrum de la colònia als carrers Cervantes i Lleida de 
Tarragona. Els resultats dels seus treballs van ser publicats per la “Junta Superior de 
Excavaciones y Antigüedades” entre les anys 1928 i 1935 i són encara avui en dia una 
referència obligada. En esclatar la guerra civil es va refugiar a Itàlia i a França. De 
retorn a Tarragona Vidal i Barraquer, des de l'exili, el va nomenar canonge de la 
catedral. La descoberta de les restes de l'antiga catedral visigòticas també va ser una 
fita arqueològica d'importància. 
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descobrir un lloc de culte a aquests màrtirs “Martryum”, 
i  també  informa  que  les  despulles  dels  Sants  van  ser 
traslladades a Itàlia quan el bisbe sant Pròsper, al s. VIII, 
va haver de marxar a causa de les invasions.
Segons Serra Vilaró, és evident que el temple medieval de 
Santa Maria del Miracle, del propi segle de la reconquesta 
de la Ciutat de Tarragona, parla clarament de la tradició 
del  culte  als  Sants  Màrtirs,  tenint  en  compte  que  està 
edificat al centre de l’amfiteatre romà, on els Sants van 
ser  cremats  a  la  foguera.  Així  doncs,  una  tradició 
episcopal,  una  tradició  monàstica,  una  tradició  de  tota 
l’església està amb tota claredat pels Sants Màrtirs. Però 
el pro-culte a Santa Tecla és evident que no va ser així. 
Però, no menys curiós és constatar el fet que, a mesura 
que sembla anar a menys el culte als Sants Màrtirs,  va 
emergint al mateix temps a un primer pla fins a ratllar 
l’esplendor culminant en plena Edat Mitjana i encara en 
els  primers  segles  de  l’Edat  Moderna,  el  Patronatge  i 
veneració de la Titular de la Seu metropolitana i Primada 
de Tarragona, Santa Tecla.
La pregunta que sorgeix és “la veneració a Santa Tecla, és 
anterior o posterior a la reconquesta?”. Veient la forma 
com es duu a terme la reconquesta en donarem compte 
que  tota  ella  no  pretén  ser  més  que  una  recuperació, 
restabliment i restitució de les coses al seu estat anterior. 
I no només per l’estil i context, sinó també per documents 
on veurem com Santa Tecla és bastant probable que fos 
Titular de l’Església de Tarragona amb anterioritat  a la 
invasió musulmana. Parlem, per exemple, de documents 
anomenats per S. Misser en “El libro de Santa Tecla” on 
es poden veure aquests indicis. 
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Però resulta difícil saber a quin temps o degut a quines 
circumstàncies  l’Església  de  Tarragona  agafa  a  Santa 
Tecla com a Titular. Hi poden haver diferents hipòtesis4, 
però no se sap quina és la certa.
Segons llegendes  locals,  Sant  Pau  en ocasió  de  la  seva 
predicació  a  Tarragona  hagués  manat  construir  un 
temple a la Santa en vida (Santa Tecla la Vella). Gent que 
creu  en  aquesta  hipòtesis,  en  recolzen  el  construcció, 
pràcticament  simultània,  de  Santa  Tecla  la  Vella  i  la 
Capella  de  Sant  Pau,  ubicades  dintre  del  recinte  del 
seminari. D’aquesta manera es començaria a rebre culte a 
la Santa d’Iconi.  Però,  P.H. Delehaye afirma que Santa 
Tecla  no  va  poder  ser  venerada  ni  Titular  en  temps 
romans5, ja que no hi havia culte a un màrtir que no fos 
un “Matryum”, i no havia Matryum o sepultura sense un 
cos o almenys relíquies.
En el primer llarg període dels visigots bona part del sud 
de  la  Península  i  Llevant  seguia  en  guerra  amb  els 
bizantins.  Aquest  fets  van  provocar  que  vinguessin 
clergues, els quals arriben a Tarragona amb relíquies de 
Santa  Tecla;  el  fet  de  tenir  aquesta  relíquies,  pot  ser 
l’instigador que es comenci a donar culte a la Santa. En 
un  sermó  de  l’arquebisbe  de  Tarragona,  Fray  José 
Sanchís,  es  diu  que  al  633,  durant  el  regnat  del  rei 
Sisenando,  una  arca  guiada  per  un  àngel  va  portar  a 
Tarragona per mar, una part del cos de Santa Tecla. Això 
reafirma la llegenda explicada per Luitpranto.

4 DEL AMO GUINOVART, M. Dolores. “Thecla Theclae. De la santa de Iconio a la 
beata tarraconense”.  El temps sota control. Homenatge a F. Xavier Ricomà Vendrell. 
Tarragona: Diputació de Tarragona, 1997. Pàg. 123 – 129.
5 MISSER, Salvador. El Libro de Santa Tecla : con una monografía sobre su nueva  
parroquia en Barcelona y con una documentación gráfica de 164 grabados / S. 
Misser (1977) 
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Però també hi  hauria  la  possibilitat  que es comencés a 
rebre  culte  a  una  altra  Tecla,  una  beata  procedent 
d’Egipte  i  enterrada  a  Tarragona  (a  la  basílica  de  les 
restes  arqueològiques  que  es  troben  al  pàrquing  de 
l’actual  recinte  de  Parc  Central).  D’aquesta  manera  es 
tindria un matryum i per tant un cos al qual rebre culte. 
Amb  el  pas  dels  anys,  i  desprès  de  la  reconquesta,  la 
confusió podria haver portat a creure que la Tecla que era 
Titular  de  la  Catedral  de  Tarragona  és  la  d’Iconi,  i 
deixebla  de  Sant  Pau.  Però  la  confusió  podria  haver 
començat pocs segles desprès, amb l’arribada de relíquies 
de la Santa d’Iconi vora l’any 633 com s’ha explicat abans. 
Tot  i  això,  molt  historiadors  i  arqueòlegs  no  creuen 
possible  aquesta  última hipòtesi,  ja  que  seria  realment 
estrany que es donés culte a algú que ni tant sols és Sant6. 
Però el que està clar, és que en un lapsus d’uns 300 anys, 
o potser una mica menys, hi ha un canvi de culte als sants 
màrtirs locals,  ja que la protomàrtir Tecla passa davant 
d’ells.  En  efecte,  així  com  a  partir  d’una  sèrie  de 
circumstàncies confluïm que els Sants Màrtirs Fructuós, 
Auguri i Eulogi, van ser els primers a rebre sobre els seus 
cossos el culte local, als tres segles, la importància i auge 
universal de Santa Tecla fan que el culte a aquesta passi 
per davant del culte dels màrtirs locals i l’església local de 
Tarragona  s’honora  acceptant-la  com  a  Titular  del  seu 
temple principal.
Serà  a  patir  d’aquí,  en  el  segle  XII,  on  nosaltres 
començarem a  estudiar  la  història  de  Santa  Tecla  a  la 
ciutat de Tarragona.

6 Opinió d’Imma Teixell. Vegeu als annexos  “Visita a la Catedral”.
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ICONOGRAFIA DE SANTA TECLA

Representacions dels seus martiris, que poden ser: 
el  suplici  de  la  foguera,  el  de  les  feres,  el  del  toll  dels 
animals  verinosos  i  el  dels  braus.  És  típic  de  veure’ls 
representats en les diferents obres on surt la Santa.
Sant Pau i  Santa Tecla:  Santa  Tecla  és  considerada 
una deixebla  de  Sant  Pau,  per  tant,  és  molt  comú que 
quan la representin a ella, el Sant també hi sigui present. 
El Sant sol ser representat calb, amb barba (com si fos un 
home gran),  i  de poca estatura;  el  seu atribut  propi  és 
l’espasa, símbol que representa el seu martiri.
La glorificació i  coronació de Santa Tecla:  no  és 
tan  habitual  a  l’Edat  Mitja,  però  apareix  sovint  en 
pintures i gravats dels segles XVII, XVIII i XIX.
Atributs propis:

 El braç  : aquest, representa la relíquia que es té de 
Santa Tecla a Tarragona, la qual surt en processó 
el  23  de  setembre.  És  un  atribut  propi  de  les 
representacions de la santa dins l’àmbit tarragoní.

 La corona  : és un atribut que representa als sants 
en general.

 Les flames  :  representen el primer martiri  que va 
patir, al intentar ser cremada en una foguera.
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 Els  lleons  :  la  seva  representació  va  totalment 
lligada amb el martiri de les feres, on sent ficada a 
lluitar amb dos lleones, aquestes no tant sols no la 
van atacar, sinó que a demés, la van defensar dels 
seus botxins i li van besar els peus.

 El llibre  : sol representar els Evangelis, i per tant, 
es pot considerar símbol de predicació.

 La palma  : simbolitza la victòria de qualsevol Sant 
que hagi sigut martiritzat.

 La    Tau  : és un atribut característic de la Santa en 
vinculació  a  Tarragona,  ja  que  aquesta  lletra 
simbolitzat tant el principi del seu nom, Tecla, com 
el principi de la ciutat  on és patrona, Tarragona. 
En l’àmbit  tarragoní  la  Tau va substituir  la  creu 
que  sovint  portava  la  Santa  en  representacions 
d’altres indrets, com per exemple Milà, Barcelona 
o Saragossa.

Obres arquitectòniques

En aquest apartat parlarem de les obres arquitectòniques 
tarragonines on Santa Tecla està vinculada, des de finals 
del s. XII fins al segle XX. Ho organitzarem en tres grups:
1. Obres arquitectòniques que estan dintre del recinte de 
la Catedral de Tarragona:

 Primerament  parlarem  de  la  Catedral  de 
Tarragona, ja que és important remarcar que està 
dedicada a Santa Tecla, junt amb la Verge Maria (a 
la qual van dedicades gairebé totes les Catedrals). 
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El fet que Santa Tecla sigui patrona de la ciutat, és 
el que fa que la Catedral estigui dedicada a ella, i 
això ho podem veure en el gran nombre de llocs on 
és representada dintre del recinte catedralici.

 Santa Tecla la Vella (s. XII – XIII), antiga església 
dedicada a Santa Tecla, la qual actualment no té 
cap funció religiosa.

 La  Capella  de  Santa  Tecla  (s.  XVIII),  situada  a 
l’interior  de  la  Catedral,  i  on  encara  se  celebra 
algun acte litúrgic.

 Farem esment també de la Porta de Santa Tecla, 
situada a una punta del transsepte, i que dóna just 
davant del Portal de Santa Tecla i  l’Antic Hospital.

2. Els hospitals dedicats a Santa Tecla:
 L’Antic Hospital de Sant Pau i Sant Tecla (s. XII – 

XIII),  situat  al  costat  d’un  dels  laterals  de  la 
catedral tarragonina.

 Actual Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (des del 
segle XVI), situat a la Rambla Nova de Tarragona, 
el  qual  ha  patit  diferents  reformes  i  ha  tingut 
diferents utilitats.

3.  Finalment  parlarem  breument  d’altres  arquitectures 
relacionades amb la Santa,  com poden ser la Casa dels 
Concilis o el Carrer i Portal de Santa Tecla.

22



Catedral de Tarragona

És un edifici situat dintre muralla al punt més alt de la 
ciutat, la terrassa superior on, en temps dels romans, ja hi 
hagué la zona de culte. 
El temple no està orientat amb la capçalera cap a occident 
com  se  solia  fer  aleshores,  segurament  per  problemes 
d’espai,  intentant  adequar-se a l’orografia de la zona o 
perquè va ser condicionat per construccions  anteriors.
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La seva edificació és paral·lela a la dels grans monestirs 
cistercencs  de  Poblet  i  Santes  Creus  i  pràcticament 
coetània  a  la  Seu Vella  de  Lleida,  amb molts  punts  en 
comú. Com hem dit  una part  és  romànica   i  una altra 
gòtica,  o com alguns autors anomenen protogòtica7 per 
referir-se  als  edificis  construïts  en  aquest  període  de 
temps  de  transició  del  romànic  al  gòtic.  Junt  amb  la 
catedral de Lleida, la seu tarragonina va tenir una gran 
influència en la construcció de noves esglésies a la zona 
mediterrània, com per exemple a la catedral de València o 
Santa Maria de Morella on es projecta aquesta capacitat 
d’influir.
Autor:  Es desconeix  si  va  haver-hi  un projecte  inicial, 
qui el va realitzar i dirigir les obres els primers temps de 
la  construcció  medieval.  Malgrat  tot,  hi  ha  fonts 
documentals que ens donen notícies de diversos mestres 
d’obres  que  varen treballar  a  l’edifici  al  llarg  de  l’Edat 
Mitjana:  Bernat  (+1256)  /  Guillem  Clergue  (  13326?-v 
1332)  /  Ramon  Albert  (...1334-1362)  /Reinard  Fonoll 
(v1362-v1378) / Bernat de Vallfogona (v 1378-1404...) / 
Pere  de  Vallfogona (v1414-1430)  /  Guillem de la  Mota 
(...1416-1451) / Guillem de Camprodon (..1430)... 
Cronologia: Finals del s. XII - s. XIV. El claustre s’inicia 
la segona dècada del segle XIII. La data de consagració 
per Joan d’Aragó és el 1331, però al segle XIII ja hi va 
haver  una  primera  consagració  (segurament  quan  ja 
estava finalitzada la zona del presbiteri i ja es podien fer 
celebracions  litúrgiques,  com  era  habitual  a  l’Edat 
Mitjana).  La  façana  que  correspon  a  la  nau  central  és 
l’última part que es realitza i, en realitat no es va acabar 

7 “La generació de catedrals protogòtiques,  la dels segles XII i XIII, que encapçalen 
Tarragona i Lleida, respon a un context històric...” (Bracons, 2002, pàg. 58).
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del  tot  mai.  Els  segles  posteriors  la  catedral  continua 
creixent  amb  noves  capelles  o  bé  renovant  antigues 
capelles  i  d’altres  espais  per  adequar-los  a  les  noves 
necessitats de culte.
Localització: Pla de la Seu, a la Part Alta de Tarragona.
Estil: Romànic / Gòtic.
Mides: nau central: 16 metres d’ample.
Estat de conservació:  Està en procés de restauració, 
però el seu estat és relativament bo, exceptuant algunes 
zones com el claustre, per exemple, on la pedra està en 
més mal estat.
Materials:  Pedra  tallada  en  carreus  procedent  de 
diverses pedreres de Tarragona.
Sistema  constructiu:  Amb  volta  de  creueria  sobre 
pilars amb columnes adossades.

Anàlisi formal
El  seu  sistema  constructiu  està  format  per  un  sistema 
voltat,  amb  arcs  que  sostenen  el  pes  de  la  volta  i  el 
traslladen cap a les columnes, els pilars i els contraforts 
exteriors. 
Els elements de suport emprats són pilars en forma de 
creu,  amb  doble  columna  adossada  a  les  quatre  cares 
exteriors, els quals sostenen els arcs torals que aguanten 
la coberta i els arcs formers, també apuntats, que separen 
les naus laterals de la central. A les cantonades de cada 
pilar, unes columnes més fines aguanten els nervis de les 
voltes de creueria tant de les naus centrals com laterals.
Els  elements  sostinguts  per  aquests  pilars  són,  com ja 
hem  dit,  els  arcs  torals,  que  aguanten  les  voltes,  són 

25



apuntats i situats a la nau central i a les laterals8. Desprès 
també tenim els arcs formers, que separen les tres naus i 
són també apuntats.  Finalment,  cal  dir  que l’absis  està 
cobert amb una volta de quart d’esfera.

La planta9 és de creu llatina, amb tres naus, la central més 
alta,  un  transsepte  ben  definit  i  una  capçalera  força 
desenvolupada. 

8 Vegeu annexos fotogràfics, fotografies 18, 19 i 20.
9 Vegeu annexos fotogràfics, fotografia 1.
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El presbiteri, situat a les naus laterals, se separa de la nau 
central per uns graons. És un tipus de planta de tradició 
romànica.  L’absis  és  semicircular  en planta  i  té  quatre 
altars  més oberts  al  transsepte en bateria:  dos en cada 
costat de l’altar central. Una sèrie de capelles obertes a les 
naus laterals, organitzades entre els contraforts.
En un principi sembla que es va pensar un edifici d’una 
sola  nau amb un gran  absis  monumental,  però  cap els 
anys  1190-95  ja  es  decideix  canviar  el  projecte  per  un 
edifici més gran de tres naus.
L’espai interior és juxtaposat, ja que està dividit en tres 
naus  i  diferents  capelles;  és  tancat  i  simètric.  L’ 
il·luminació  natural  és  escassa,  i  a  través  de  finestrals 
amb vitralls, situats al presbiteri o a la nau central; estan 
oberts  per  sobre  de  les  naus  laterals,  gràcies  a  la 
diferència  d’alçada  entre  les  naus.  En  podem  destacar 
l’altar  romànic10.  En  els  primers  temps  de  la  seva 
construcció havia de tenir més llum natural amb finestres 
obertes  a  les  naus  laterals,  però  totes  les  capelles  que 
s’han anat construint al llarg dels segles, han enfosquit 
l’espai interior.
A l’espai exterior podem veure com la majoria de volums 
són rectangulars, i estan emmarcats per uns contraforts. 
A la façana els únics elements que donen verticalitat són 
els gablets decoratius que hi podem veure. Hi diferenciem 
tres pisos: l’inferior, on hi ha la portalada gòtica; el mitjà 
on podem veure una gran rosassa; i el superior que està 
inacabat.  Aquesta  façana  principal  gòtica  destaca  per 
tenir una gran portalada central botzinada; al timpà i la 
llinda s’hi representa el tema del Judici Final, al mainell 
hi ha situada una Verge, i als dos brancals hi ha diverses 

10 Vegeu annexos fotogràfics, fotografies 8.
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figures  que  representen  els  Apòstols  i  Profetes.  Cal 
destacar que les dos portes d’entrada a les naus laterals, 
no són pas gòtiques, sinó romàniques. De l’espai exterior, 
des  dels  laterals,  també  podem  veure  el  campanar,  el 
cimbori  octogonal11 que  cobreix  el  creuer,  alguns 
contraforts i l’absis que dóna impressió de fortalesa.

Interpretació
Caràcter:  Religiós. Sembla ser que abans ja hi ha una 
primitiva  catedral  dedicada  a  Santa  Tecla  a  la  mateixa 
zona de la part alta: “es tractava, doncs, d’un reduït grup 
de canonges exposats als perillosos atacs musulmans que 
arribaven  per  mar,  que  disposaven  de  dos  edificis  de 
culte,  la  capella  al  costat  de  la  torre  i  una  església  de 
dimensions  més  grans,  per  esdeveniments  importants. 
Aquesta  primitiva  catedral  ja  estava  dedicada  a  Santa 
Tecla”12. 
Símbols: Pràcticament tota la decoració està basada en 
fets religiosos. La Verge Maria i Santa Tecla, al ser-ne les 
titulars  són  les  més  representades.  També  s’hi  troben 
alguns elements decoratius com ara vegetació, animals o 
éssers  fantàstics  o  mitològics  en  llocs  considerats  “no 
importants”.
Encàrrec i recepció: Ens hem de remuntar a l’any 1154 
quan l’arquebisbe Bernat de Tort constitueix la canònica 
tarraconense. Pel que fa a l’edifici , es considera que fou 
l’arquebisbe Hug de Cervelló qui l’impulsa, quan al seu 
testament  de  1171  deixa  un  llegat  per  iniciar  la 
construcció  de  l’església:  “ad  opus  ecclesiae 
incipiendum”.  Molts  arquebisbes  i  canonges  de  la  seu 

11 Vegeu annexos fotogràfics, fotografies 2 i 3.
12 Liaño, 2002, pàg. 63.
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tarragonina  van  estar  implicats  en  la  construcció  del 
temple. A banda hi ha altres donacions de nobles.
Funció: Lloc de culte, pregàries i eucaristies d’una de les 
seus episcopals més importants durant l’Edat  Mitjana i 
els segles posteriors, per la qual  cosa es necessitava un 
edifici  important,  a  l’alçada  de  la  diòcesi  que 
representava.
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Santa Tecla la Vella13

Autor: desconegut.
Cronologia:  edifici  poc  documentat,  es  considera 
realitzat entre finals del segle XII i inicis del XIII.
Localització:  Dins  del  recinte  de  la  catedral  de 
Tarragona,  darrere  l’absis  i  tocant  a  la  cantonada  dels 
carrers de les Coques i Sant Pau.
Estil:  Gòtic  de transició,  amb influència  romànica i  de 
l’entorn romà.
Mides:  No és possible conèixer-les 
Estat de conservació: Regular, li cal una intervenció.

13 Vegeu annexos fotogràfics, fotografíes 28, 29, 30 i 31.
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Materials: Pedra amb carreus grans i ben tallats.
Sistema constructiu:  Edifici  amb volta  de  creueria  i 
contraforts.
Observacions:  Es  desconeix  quan  es  va  construir  i 
quina funció tenia en orígen. Va patir una ampliació al 
sud amb una capella funerària entre els segles XIV i XV, 
però pel que fa la resta manté intacte la seva estructura. 
Com  demostren  algunes  fotografies  de  finals  del  segle 
XIX  i  principis  del  XX  va  tenir  la  funció  de  Museu 
Episcopal en algun moment de la seva història.14

Anàlisi formal
El seu sistema constructiu és voltat, i amb dues voltes de 
creueria que es corresponen a cada un dels trams de la 
nau.
Com  a  elements  de  suport  tindríem  les  mènsules 
adossades als murs laterals (sobre les quals descansen les 
voltes de creueria) i contraforts a l’exterior.
Els elements sustentats serien la coberta amb dos trams 
de volta de creueria de motllures molt senzilles i claus de 
volta de petites dimensions.
La  planta  és  rectangular,  amb una única  nau  amb dos 
trams de volta.
En relació amb el seu urbanisme direm que forma part 
del conjunt catedralici. 
Està molt vinculada a la capella de Sant Pau del Seminari 
(a banda de les semblances formals, sempre s’ha cregut 
que varen ser realitzades al mateix temps, ja que les dues 
formaven  part  d’un  mateix  complex  al  voltant  de  la 
14 Serra Vilaró en parla a “La vieja capilla de ”Santa Tecla la Vella”, nuevo Museo”. 
Tarragona: Sindicato de Inciativa, 1944. 
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catedral  tot  i  que a  finals  del  segle  XIX es  modifica  la 
zona15.  També  es  considera  pel  experts  que  ambdues 
varen ser realitzades després d’iniciar-se la catedral, per 
la  qual  cosa  es  considera  un  edifici  amb  fortes 
vinculacions a la seu de Tarragona.

Planta de la Capella de Santa Tecla la Vella.16

Interpretació
Caràcter: és religiós i commemoratiu/propagandístic de 
la fe que es té en Santa Tecla.

15 Vegeu De Ortueta, 2004, pàg.161, que dóna la notícia d’una decisió del Consistori 
municipal del 22 de novembre de 1881 on s’ordena d’urbanitzar  la zona, obrint nous 
carrers i, d’aquesta manera, Santa Tecla la Vella i la Capella de Sant Pau queden 
desvinculades definitivament.
16 Liaño Martínez, Emma. Inventario del Patrimonio Artístico Español. Vol. III. 
Madrid: Ministerio de Cultura, 1983.
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Encàrrec  i  recepció:  No  es  tenen  dades  en  aquest 
sentit.
Funció:  No es coneix quina funció va tenir  en origen. 
Quan al segle XIV s’amplia cap al sud amb una capella 
funerària  se  li  dóna  al  menys  aquest  ús  funerari. 
Actualment la seva funció principal és la commemorativa 
vers Santa Tecla, ja que ja no s’hi realitzen actes litúrgics 
a  l’interior.  Des  de  finals  del  segle  XIX i  principis  del 
segle XX va passar a formar part del Museu Diocesà com 
espai per la col·lecció d’arqueologia. Avui no està oberta 
al públic.
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Capella de Santa Tecla
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Autor: Josep Prat
Cronologia: Segle XVIII.
Localització:  Dins  la  catedral  de  Tarragona,  és  la 
capella número tres al costat de l’Epístola.
Estil: Barroc classicista.
Mides:  Hi ha dificultats per accedir-hi.
Estat de conservació:  Bo, però presenta humitats  en 
algunes parts de la coberta.
Materials: Marbre de diferents colors, alabastre i jaspi.
Sistema constructiu: voltat.

Anàlisi formal
El  seu  sistema  constructiu  és  voltat,  format  per  una 
cúpula, semi cúpules i arcs de mig punt.
Els  murs  de  la  mateixa  capella  sostenen  un  cúpula17 
decorada amb marbres de diferents colors al centre; en la 
zona  de  l’altar  hi  ha  una  semicúpula,  suporta  pels 
mateixos murs de la capella; i als laterals i a l’entrada hi 
ha arcs de mig punt sostinguts per pilars adossats,  que 
contenen  uns  capitells  dobles  decorats  amb  motius 
vegetals, dos volutes i diverses garlandes.
La seva planta és central, en forma de creu grega.
De l’interior, en podem destacar els relleus de marbre en 
honor a Santa Tecla, comentats en l’apartat d’escultura; 
val a dir, que els relleus laterals no són de marbre sinó 
d’argila per falta de pressupost.
De l’espai exterior, en destacarem la reixa de forja, també 
barroca i feta per l’artesà Onofre Camps, i decorada amb 
motius florals.

17 Vegeu annexos fotogràfics, fotografia 5.
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Està ubicada al  costat  de l’Epístola  (tercera capella  des 
dels peus de l’edifici) de la Catedral de Tarragona, de la 
qual Santa Tecla n’és la Titular principal.

Interpretació
Caràcter: Religiós, de culte i commemoratiu, dedicat a 
Santa Tecla i per custodiar la relíquia de la santa en un 
marc digne de la importància que sempre se li ha donat a 
la ciutat.
Símbols: Pràcticament tota la decoració està basada en 
fets religiosos que tenen a veure sobretot amb la vida de 
santa Tecla. En estar dedicada a ella, aquesta n’és la més 
representada; tot i així hi ha alguns relleus on no hi surt.
Encàrrec  i  recepció:  la  idea  de  realitzar  una  nova 
capella dedicada a la santa ja venia de lluny però no és 
fins el temps de l’arquebisbe Cortada (1753 – 1762) que 
s’inicia el projecte i surt a concurs.
Funció: Lloc de culte, pregàries i eucaristies, en honor a 
Santa Tecla.
L’autor és Josep Part, nascut a Barcelona l’any 1726, que 
ocupava  una  plaça  de  soldat  i,  cap  el  1760,  el  seu 
regiment era al Camp de Tarragona.18

La realització d’aquesta obra va animar-lo a presentar la 
sol·licitud per entrar a la Real Acadèmia de San Fernando 
de Madrid, l’any 1771, però no va ser fins el 1774 que va 
ser  elegit  “Académico  de  Mérito  por  la  Arquitectura”. 
Gràcies  a  aquest  fet  es  conserven  algunes  parts  del 

18 Cèsar Martinell  considera que fou una coincidència: “La presencia de Prat en el 
Campo de Tarragona fue feliz coincidencia en aquellas circunstancias en que los 
tarraconenses, después de muchos años que anhelaban construir una suntuosa capilla 
digna de su excelsa patrona santa Tecla, en tiempos del arzobispo Cortada (1753-
1762).” Martinell, 1945, pàg. 59.
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projecte  de  la  capella  de  Santa  Tecla  a  la  catedral  de 
Tarragona19.

  
Dibuixos de Josep Prat: Cúpula des de l’exterior i secció de l’alçat 

interior. 1771. Arxivo de la Real Academia de San Fernando.

19 Ídem: Es conserva a l’arxiu de l’Acadèmia de San Fernando a Madrid un plànol i 
diferents alçats. Pàg. 61. 
Més endavant Liaño en publica els plànols i dibuixos conservats a: ” Amica Mea Inter 

Filias. La Capilla de Santa Tecla en la catedral de Tarragona”.  Valladolid: Universidad 
de Valladolid, 1995. Pàg. 173 – 179.
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La Porta de Santa Tecla20

Farem  esment  d’aquesta  porta  ja  que  està  dedicada  a 
Santa Tecla, i des de segles endarrere ha sigut coneguda 
popularment amb aquest nom. 
És  una  porta  botzinada  de  tradició  romànica,  amb 
arquivoltes (sustentades per columnes adossades al mur) 

20 Vegeu annexos fotogràfics, fotografies 26 i 27.
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i  decoració  escassa,  ja  que  només  en  trobem  en  els 
capitells i està realment en molt mal estat.
Està situada al costat del transsepte de la catedral, junt a 
l’actual capella de Sant Oleguer, en la part que s’obre en 
direcció sud, i que dóna just davant de l’Antic Hospital de 
Sant Pau i Santa Tecla i del Carrer de Santa Tecla.
La  porta  de  Santa  Tecla  estava  junt  l’antiga  capella 
dedicada a Santa Tecla,  dins la  catedral  i  des del  segle 
XVIII es va dedicar a sant Oleguer, al construir la nova 
capella barroca de Josep Prat.
És una porta que actualment no s’utilitza gaire, però en 
altres temps si que era més transitada ja que comunicava 
la catedral amb el cementiri que hi havia en aquesta zona, 
ambla capella de Santa Tecla la Vella i amb l’hospital. En 
aquesta  zona  hi  havia  un  petit  cementiri,  però  es  va 
ampliar a partir de l’any 134821.
Està “semienterrada”  a causa que va quedar  més baixa 
del  paviment del  carrer  que es  va realitzar  a  finals  del 
segle XIX.

21 Morera i Llaurador al seu llibre Tarragona antigua y moderna, ens explica que 
“...con motivo de la terrible peste que asoló la ciudad en 1348, el Arzobispo Fr. Sancho 
López de Ayerbe dispuso que se ensanchara el Cementerio desde el recinto 
comprendido entre la actual puerta de Santa Tecla y la Iglésia del mismo nombre”, 
1894, pàg. 129.
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Antic hospital de Santa Tecla

Autor: Desconegut
Cronologia: S. XII -XIII
Localització: Part Alta de Tarragona. A l’àrea sacra de la 
ciutat  romana,  on  a  partir  del  repoblament  cristià  de 
Tarragona va establir-se el centre religiós.
Estil: Romànic – Gòtic
Mides: Dificultat per conèixer-les.
Estat  de  conservació:  Només  es  conserva  la  façana 
exterior, que va haver de ser restaurada.22

Material: Carreus de pedra.
Sistema constructiu: Tot i haver arcs a la portalada de 
la façana, l’edifici és arquitravat. 

22 Vegeu annexos fotogràfics, fotografies 35 i 36.
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Anàlisi formal
El  seu  sistema  constructiu  és  arquitravat,  és  a  dir, 
l’arquitrau està sustentat per les columnes i les parets.
Els elements de suport devien ser les columnes i parets.
Actualment  no se  sap  com podria  ser  la  planta  (tot  hi 
haver-hi algunes hipòtesis), ja que només se’n conserva la 
façana23.
De l’espai interior no sabem  pràcticament res, ja que no 
es conserva.
De l’espai exterior, en conservem la façana. Dels elements 
de  la  façana  que  es  conserven,  en  podem  destacar:  el 
pòrtic,  que  té  diversos  arcs  de  mig  punt;  les  finestres, 
amb petites columnes a cada costat, amb capitells d’ordre 
corinti  (ja  que  hi  podem veure  motius  vegetals)24;  i  la 
imatge  de  Santa  Tecla,  molt  mal  conservada  amb 
importants  pèrdues  materials  (ja  que  està  la  figura 
totalment  desfigurada)  i  està  en  procés  de  disgregació 
granular del material. Martinell en fa aquesta descripció 
al seu estudi: 
“...La porxada de la planta baixa per sa major antiguitat i 
per referir-se a l’època romànica en què abunden poc els 
exemplars  d’arquitectura  civil  i  menys  amb  la 
monumentalitat  d’aquest.  Creiem  que  es  tracta  del 
primitiu hospital del segle XII.”25

Es va  situar  a  la  terrassa  o  plataforma  superior,  l’àrea 
sacra  de  la  ciutat  romana,  zona  on,  a  partir  del 
repoblament  cristià  a  Tarragona,  va  establir-se  com  a 
centre religiós: catedral, residència episcopal i canònica.

23 Cèsar Martinell en va fer un projecte de restauració (vegeu imatge al annexos 
fotogràfics)  i el va documentar històricament (Martinell, 1934, pàg. 388 – 396)
24 Vegeu annexos fotogràfics, fotografies 41, 42, 43, 44, 45 i 46.
25 Martinell, 1934, pàg. 394.
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Interpretació
Caràcter: Religiós i públic.
Símbols: La decoració està formada per motius vegetals 
i  animals,  però  destacant  sobretot  alguns  símbols 
religiosos  com  la  figura  de  Santa  Tecla  o  la  creu  del 
coronament.

Imatge de l’any 1989 quan s’inicien les obres de rehabilitació (Jaume 
Costa).

Encàrrec  i  recepció:  El  primer  hospital  va  ser 
encarregat  per  l’arquebisbe  Hug  de  Cervelló  i  és  Pere 
d’Urrea  qui  decideix  unir-lo  amb l’altre  hospital  de  la 
ciutat l’any 1464 i el bateja com Hospital de Santa Tecla.
Funció:  Proporcionar  atenció  sanitària,  sobretot  a 
pobres  i  gent  amb  pocs  recursos.  Va  funcionar  com 
hospital fins al segle XVI, quan es decideix fer l’hospital 
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nou a l’actual Rambla Vella. Des d’aleshores van passar a 
ser habitatges.
L’any  1580  l’arquebisbe  Antoni  Agustí,  davant 
l’envelliment  de  l’edifici,  decideix  construir  el  nou 
hospital. El dia 13 de juny de 1588 es va fer el trasllat tal 
com diuen unes actes que es conserven: “...los pobres se 
son  traslladats  de  l’hospital  vell  al  nou  i  resta  lo  vell 
tancat i estiga erigit per la ciutat”.26

26 Publicat per César Martinell, 1934, pàg. 394.
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Carrer i portal de Santa Tecla

El carrer de Santa Tecla es forma el mig de la façana que 
es conservava de l’hospital de Santa Tecla. L’arc que hi ha 
a  l’entrada  del  carrer  és  l’anomena’t  portal  de  Santa 
Tecla. En el mateix carrer, podem trobar uns interessants 
esgrafiats27 i la capella votiva de Santa Tecla.

Autor: Desconegut 
Cronologia: s. XIX – XX
Localització: Part Alta de Tarragona
Estil: -

27 Vegeu annexos fotogràfics, fotografies 72 i 73.
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Mides: Difícil de determinar
Estat de conservació: Actualment va ser restaurat.28

Materials: Portal: pedra
Sistema constructiu: Arcs

Anàlisi formal
El  carrer  de  Santa  Tecla,  s’obre  a  finals  del  s.  XIX 
aproximadament, al mig de la façana que es conservava 
de  l’antic  hospital  de  Santa  Tecla.  L’arc  que  hi  ha  a 
l’entrada del carrer és l’anomena’t  portal de Santa Tecla, 
és  un  arc  de  mig  punt  sustentat  per  unes  columnes 
adossades, d’estil romànic, amb capitells de decorats amb 
elements vegetals estilitzats. En el mateix carrer, podem 
trobar  uns  interessants  esgrafiats  i  la  capella  votiva de 
Santa Tecla.
Es  va  situar  a  la  terrassa  o  plataforma  superior,  l’àrea 
sacra  de  la  ciutat  romana,  zona  on,  a  partir  del 
repoblament  cristià  a  Tarragona,  va  establir-se  com  a 
centre religiós: catedral, residència episcopal i canònica.

Interpretació
Caràcter: Propagandístic i commemoratiu.
Símbols: El més important és la capella votiva de Santa 
Tecla, restaurada l’any 1994.
Funció: Propagandística i commemorativa vers a Santa 
Tecla. Ens deixa veure la importància que té la Santa per 
a la ciutat.

28 Vegeu annexos fotogràfics, fotografia 71.
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Casa dels Concilis

Autor: Desconegut
Cronologia: Construït l’any 1585
Localització:  Part  Alta  de  Tarragona.  Al  costat  de 
l’Antic Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
Estil: Romànic – Gòtic
Mides: -
Estat  de  conservació:  Actualment  està  reformat  i  a 
l’interior hi ha el Museu Bíblic de Tarragona

46



Material: pedra i maó.
Sistema  constructiu:  Tot  i  haver  arcs  a  la  façana, 
l’edifici és arquitravat. 

Anàlisi formal
Té  portal  adovellat  de  punt  rodó  amb  l'escut  de  santa 
Tecla  a la clau,  punt que ja ens dóna a veure a qui  va 
dedicat  l’edifici.  Els  pisos  superiors  presenten  sis 
finestres rectangulars en grups de tres. La coberta és de 
teulat a doble vessant.
Està situat  al  Casc  Antic  de Tarragona dintre  de  l’àrea 
sacra de la  ciutat  romana,  on a partir  del  repoblament 
cristià de Tarragona va establir-se el centre religiós.

Interpretació
Caràcter: Té un caràcter religiós, ja que va ser construït 
per  celebrar-hi  els  concilis  organitzats  des  de 
l’Arquebisbat de Tarragona.
Símbols: El símbol més important per aquest treball és 
la  Santa  Tecla  situada  a  la  part  superior  de  la  porta 
d’entrada i la “tau” que apareix en molts llocs, com a la 
porta principal.
Funció: Des d’uns principi la seva funció era religiosa, ja 
que és un dels edificis que forma part de l’Arquebisbat de 
Tarragona amb una funció molt definida als seus inicis 
com és la de celebrar-hi concilis i que al llarg dels anys ha 
tingut  diferents  usos.  Avui,  entre  d’altres,  és  la  seu  de 
Museu Bíblic de Tarragona.
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Obres escultòriques

En  aquesta  part  parlarem  de  les  obres  escultòriques 
relacionades amb Santa Tecla que hi ha a Tarragona. N’hi 
ha des del segle XIII, quan es construeix la Catedral de 
Tarragona, fins al segle XX, fetes per l’Hospital de Sant 
Pau i Santa Tecla de la Rambla de Tarragona.
Hi  trobem  des  d’estàtues  exemptes,  fins  a  relleus.  Hi 
veurem obres més importants i conegudes, com el frontal 
romànic de l’Altar Major de la Catedral de Tarragona o el 
retaule de Pere Joan, fins a d’altres de no tant conegudes, 
però no per això menys curioses.
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Frontal de Santa Tecla

Autor: anònim
Tècnica i materials: relleu escultòric en marbre
Mides: 0’70 x 2’38 metres (el conjunt de l’ara fa 1’74 x 
2’64 metres)
Cronologia: Segle XIII
Situació  actual:  Altar  Major  de  la  Catedral  de 
Tarragona, davant del retaule.
Situació  al  llarg  de  la  història:  l’emplaçament 
primitiu no és exactament l’actual,  però es desconeix el 
lloc  que  ocupava  originàriament,  però  sempre ha  estat 
situat al presbiteri.
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Descripció
Escena central:  dins d’una mandorla  un ancià assegut, 
beneeix Santa Tecla, agenollada en actitud de pregar. No 
hi ha acord sobre qui és aquest ancià: uns creuen que  és 
Sant  Pau,  però  altres  interpretacions  diuen  que 
representa  Déu  Pare.  A  la  part  superior  completen 
l’escena un colom i una mà beneint, a dreta i esquerra.

Part esquerra: al registre superior, Tehoclina, la mare de 
santa Tecla mostra el nuvi de la seva filla Tecla, que des 
d’una  finestra  escolta  sant  Pau,  que  està  predicant;  al 
registre inferior santa Tecla davant el jutge; suplici a la 
foguera amb les flames i el botxí que agafa a la santa pels 
cabells. 
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Part dreta:  registre superior amb el suplici  de les feres 
que  lluiten  per  protegir-la  i  li  llepen  els  vestits;  unes 
dones condueixen santa Tecla a casa de Trifenia, cunyada 
de l’emperador perquè la protegeixi; al registre inferior el 
suplici  del  toll  d’animals  verinosos  on  fou  llançada  la 
santa;  representació de la mort de la santa al llit mentre 
dos àngels s’emporten la seva ànima al cel en forma de 
colometa dins una mandorla.

51



La composició és de format rectangular i apaïsat. Té una 
escena central amb la Santa titular i sant Pau que ocupa 
tota l’alçada. Quatre escenes a cada banda i banda en dos 
registres.
En aquesta obra és ben clar que es pretenen representar 
els moments més destacats de la vida de la Santa, com ara 
el seu martiri. Respecte de la figura central a la qual Tecla 
escolta,  hi  ha  diverses  interpretacions  de  qui  pot  ser: 
alguns  diuen  que  és  Sant  Pau  (ja  que  Tecla  sol  anar 
acompanyada d’aquest Sant) i d’altres diuen que pot ser 
Jesús  (cosa estranya,  ja  que el  personatge  té  una gran 
calvície) ja que així es formaria la Santíssima Trinitat junt 
amb l’Esperit Sant i la mà de Déu29. 

29 Recollim aquí tres cites  que mostren la curiosa polèmica que existeix respecte de la 
figura que acompanya a Santa Tecla en l’escena central del retaule veiem com: 

“...Hom hi vol veure la representació de sant Pau adoctrinant Santa Tecla, per la  
semblança  de l’ancià amb el sant Pau que predica en l’escena del costat. És la lògica  
substitució del Pantocràtor, no és sant Pau, a qui ni tan sols se li dedica l’altar, ni li  
pot pregar santa Tecla, que està agenollada als seus peus, sinó la Trinitat Santíssima  
de Déu representada pel Pare Etern, assegut sobre els querubins de la visió  
d’Ezequiel, d’on prové la representació del Tetramorfos (Evangelistes), i beneïnt, no  
adoctrinant, i la Dextera Dei (Jesucrist) simbolitzat per la mà nimbada que beneeix  
l’Esperit Sant.”  (Ramon i Vinyes / Farré i Roig, 1988. Pàg. 18)
“L’escena central ens presenta una gran incognita. Per alguns estudiosos es tracta de  
la venerable figura de Sant Pau qui, dins d’una mandorla perlada decorada amb un  
fons de palmetes, predica mentre santa Tecla, agenollada als seus peus amb actitud  
orant, l’escolta. (...)Emperò, altres investigadors pensen que no es tracta de la figura  
de sant Pau, sinó que és la Maiestas Domini, Crist que beneeix la santa màrtir i  
juntament amb els símbols del Pare (la Dextera Dei) i de l’Esperit (el colom) tindria  
una clara simbologia trinitària” (M. Teresa Segura, Suplement de Santa Tecla del 
Diari de Tarragona, 1989, pàg. 18)
“...el frontal de marbre de la catedral de Tarragona consagrat a santa Tecla roman  

en el lloc per el qual va ser treballat entorn el 1200. Presideix l’altar major de  
l’església i en proclama l’advocació. És un forntal de temàtica hagiogràfica en el qual  
la Maiestas Domini ha estat suplantada per una imatge majestàtica de sant Pau que  
va convertir la màrtir al crsitianisme.” (Francesca Español, 2007, pàg.156)
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Retaule de l’Altar Major de la Catedral de 
Tarragona

* Imatge de Santa Tecla al cos del retaule, 
lateral esquerra.
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Autor: Valentí Montoliu
Tècnica  i  materials:  Fusta  policromada,  d’on  en 
destaca l’ús del daurat i del blau.
Mida: -
Cronologia: Segon quart del segle XV (1447)
Situació actual: Lateral del retaule de l’Altar Major de 
la Catedral.
Situació al llarg de la història: Està situada al lloc pel 
qual havia estat pensada.
Estat de conservació:  El  seu estat  de conservació és 
prou bo.

Descripció
La Santa va vestida amb una túnica daurada que,  amb 
complicats plecs, li cau fins als peus calçats amb tapins; 
porta  damunt  una  sobretúnica,  també  daurada,  que 
s’obre en forma triangular per davant des de la cintura, i, 
solemne cenyidor  blau les subjecta. Un mantell, daurat 
amb la gira blava i tirat a les espatlles li baixa pel darrera 
fins  a  terra.  Al  cap,  cobert  per  una  daurada  cabellera, 
porta una corona amb vuit grans florons. 
Pel  que  fa  als  atributs  a  la  mà  dreta  porta  la  palma, 
representativa del martiri,  i a l’esquerra un llibre obert, 
possiblement la Bíblia, amb escrits il·legibles. 
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* El Bancal de Santa Tecla

Autor: Pere Joan
Tècnica i  materials:  Alabastre amb el  fons de vidres 
blaus
Mida: No es sap amb exactitud.
Cronologia: Segon quart del segle XV (s’inicia el 1426)
Ubicació  actual:  Altar  Major  de  la  Catedral  de 
Tarragona
Situació al  llarg de la història:  Sempre ha estat  al 
mateix lloc.

Descripció
És la joia del retaule. Fet totalment d’alabastre amb fons 
de vidres blaus i daurats, és una meravella per la finor del 
treball,  la  minuciositat  dels  detalls  i  l’equilibri  de  la 
composició. Està dedicat especialment a exalçar la glòria 
de Santa Tecla, i en els seus sis compartiments a manera 
de retaulons, es descriu la seva vida seguint les  Actes de 
Sant Pau i Santa Tecla. Separen els compartiments vuit 
santes  verges  amb  els  distintius  del  martiri  que  les 
identifiquen  i  descansen  sobre  peanyes  decorades  amb 
motius vegetals amb un insecte diferent a cada una; les 
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cobricelen  uns  dosserets  en  forma  de  pinacles  amb 
agulles  i  petites  gàrgoles  representant  tarasques  i 
animalons fantasiosos, acuradament treballats, que són, 
pels  seus detalls,  unes delicioses  miniatures.  Al  peu de 
cada imatge, el cap d’un lleonet completa la decoració.
A la part central,  que forma els cos sagrari i  ensems la 
imatge de la Verge Maria, hi ha Jesucrist sostingut per un 
àngel que el cobreix amb un vel. Als costats hi ha la Verge 
Dolorosa, sant Joan, Josep d’Arimateca i Nicodemus. Els 
compartiments  estan  separats  per  uns  àngels  sostingut 
per  unes  mènsules.  Els  dossers  que  emmarquen  els 
compartiments  i  les  imatges  són  d’alabastre  finament 
treballada.
Una cornisa, d’alabastre policromat amb motius vegetals 
de bona part de la flora tarragonina, corona el bancal.

Composició
Les escenes representades en el bancal són: la predicació 
de sant Pau; el suplici a la foguera; el suplici dels lleons; 
el  suplici  del  toll  d’animals  verinosos;  el  suplici  dels 
braus; i la recepció del braç.

Altres observacions
Cal destacar també la representació del Retaule de Santa 
Tecla, que realitza l’Esbart Dansaire de Tarragona. Sens 
dubte,  un  dels  moments  més  emotius  i  sentits  de  les 
Festes  de  Santa  Tecla  on  a  través  de  la  creació 
coreogràfica, descobrim la vida, conversió i martiri de la 
nostra  patrona.  Amb  les  primeres  notes  musicals,  les 
figures del Retaule de Pere Joan prenen vida i pugen al 
cadafalc per interpretar la vida i martiri de Santa Tecla30. 

30 GUASH LLORACH, Sergi. “El Retaule de Santa Tecla, una dansa actual amb  
regust antic”,2002-2003.
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La  conversió  de  Tecla  d’Iconi,  per  Pau  de  Tars;  el 
baptisme;  la  presó;  el  judici,  sentència  a  Salència;  el 
martiri del foc; el martiri de les feres; la roca; i finalment, 
la  glorificació  de  Santa  Tecla  per  Tarragona,  són  les 
escenes  que  l’Esbart  Dansaire  de  Tarragona  interpreta 
cada any per les Festes Majors de la ciutat en honor a la 
Santa des de l’any 1987.
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Santa Tecla

Autor: Anònim
Tècnica i materials: Fusta daurada i estofada, afegits 
de llautó
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Mida: 202 cms.
Cronologia: Primer quart de segle XVI.
Ubicació actual:  Museu Diocesà de Tarragona.  Núm. 
inventari 3162.
Procedència: Imatge central del retaule de Santa Tecla i 
els Sants Joans de la primera capella de Santa Tecla de la 
Catedral de Tarragona (antiga capella de Sant Joan). Més 
endavant el retaule fou substituït per un de Sant Oleguer, 
la nova advocació de la capella i la figura central passà a 
la capella de Sant Salvador del claustre fins al seu ingrés 
al Museu Diocesà. 
Estat de conservació: Estat de conservació prou bo.

Descripció
La  imatge  de  la  patrona  de  la  catedral  tarragonina  es 
pensà d’acord amb els continguts de llegendària bellesa 
concedits a Santa Tecla en totes les fons que relaten la 
seva vida. Cabells i tocat han rebut un tractament atent i 
ric, la figura ha estat vestida amb una túnica daurada i un 
mantell blau amb orla d’or. Duu una creu al coll, i sosté a 
la mà dreta la palma de màrtir i la Tau, i a la mà esquerra 
el  llibre  obert  dels  evangelis.  Als  seus  peus  apareix  la 
figura petita d’una lleona, recordatori de l’episodi del seu 
martiri a l’amfiteatre d’Antioquia.
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Relleus de la capella de Santa Tecla

* Relleus de darrera l’altar

Autor: Carles Sales
Tècnica i materials: marbre
Mida: Són difícils de determinar amb exactitud.
Cronologia: 1777 aprox.
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Ubicació  actual:  Capella  de  Santa  Tecla,  Catedral  de 
Tarragona.
Situació al llarg de la història: Segueix estant al lloc 
pel qual havia estat construïda.
Estat de conservació: Bo.

Descripció
Santa Tecla, situada lleugerament a la dreta de la imatge, 
sembla està en ascensió al cel. Vestida amb una túnica i 
una capa, molt ben treballades, i el cabell recollit és d’estil 
barroc tardà pràcticament neoclàssic,  però té  una clara 
influència del barroc italià sobretot de Bernini.
Diferents  àngels  l’envolten  i  l’acompanyen,  i  porten 
diferents atributs de la Santa, com ara la palma de martiri 
o  la  tau.  Al  costat  esquerre  hi  ha  també  un  be  que 
possiblement representi l’agnus dei. A la part inferior hi 
ha el sagrari on es guardava la relíquia del braç de Santa 
Tecla,  custodiat  per  dos  lleons,  un  a  cada  costat, 
representatius  d’un  dels  martiris  que  patí  la  Santa.  A 
sobre sembla que uns angelets facin l’acció de voler tapar 
el sagrari amb una tela.
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* Relleus laterals

Autor: Carles Sales
Tècnica i materials: Guix
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Mida: Difícil de determinar amb exactitud.
Cronologia: 1777 aprox.
Ubicació  actual:  Capella  de  Santa  Tecla,  Catedral  de 
Tarragona
Situació al llarg de la història: Segueix estant al lloc 
pel qual havia estat construïda.
Estat de conservació: Bo.

Descripció
En aquest  relleu hi  veiem representat  el  martiri  de  les 
flames de Santa Tecla.
Santa Tecla no està just al centre, sinó que la seva figura 
es veu lleument desplaçada cap a la dreta; va vestida amb 
una túnica, porta el cabell recollit  i mira a dos angelets 
que  estan  a  la  part  dreta,  els  quals  li  corresponen  la 
mirada. A la dreta hi ha un grup de soldats, que són els 
que intenten du a terme el martiri. I a la part superior hi 
ha un angelet provocant una tempesta, la qual farà que 
acabi plovent i Santa Tecla no mori en les flames.
Les figures humanes principals es veuen en primer terme 
i amb bastant de volum, i fins i tot surten del marc on 
estan posades (com per  exemple l’àngel  que hi  ha a  la 
part superior), la qual cosa dóna bon joc de clarobscur; en 
canvi, el que serien flames, núvols i figures en segon pla, 
el relleu és mínim. Aquesta composició no té un espai o 
fons determinat,  però en canvi hi podem veure un gran 
dinamisme tant en les figures humanes com en les flames 
i núvols. 
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* Relleus laterals

Autor: Carles Sales
Tècnica i materials: marbre
Mida: Difícil de determinar.
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Cronologia: 1777 aprox.
Ubicació  actual:  Capella  de  Santa  Tecla,  Catedral  de 
Tarragona
Situació al llarg de la història: Segueix estant al lloc 
pel qual havia estat construïda.
Estat de conservació: Bo.

Descripció
A la dreta hi ha Sant Pau, beneint a Santa Tecla situada al 
centre de la composició.  A la part  superior i  a  banda i 
banda  hi  ha  fins  a  quatre  angelets  que  contemplen 
l’escena, al centre dels qual es veu el colom de l’Esperit 
Sant. Al fons, com en un segon terme hi veiem dos figures 
que semblen escandalitzades del que veuen; possiblement 
es volgués representar al promès i la mare de Santa Tecla, 
els  quals  no  deuen  donar  crèdit  que  Tecla  prefereixi 
escoltar les predicacions de Sant Pau a casar-se.
Les figures principals, les que volen estar en primer pla, 
tenen un cert volum i fins i tot surten del marc que les 
envolta, el que fa que hi hagi cert joc de llum i ombres; en 
canvi, el que se suposa que està en segon terme és un baix 
relleu i com a conseqüència no hi ha gaire joc de llum i 
ombra.  Amb  tot  això,  es  veu  un  intent  de  donar 
perspectiva  a  la  composició,  i  també,  de  ressaltar  les 
figures més importants (Sant Pau i Sant Tecla).
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Santa Tecla 

Autor: Anònim
Tècnica i materials: Talla de fusta policromada, d’on 
en destaca l’ús del groc i vermell.
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Mida: 80 cms.
Cronologia: Segle XVIII
Situació actual: Presideix el petit retaule rococó de la 
sagristia  de  la  Capella  de  Santa  Tecla.  Catedral  de 
Tarragona.
Situació al llarg de la història: Segueix ubicada pel 
lloc on havia estat pensada.
Estat  de  conservació:  Bo  però  falta  la  palmeta  que 
portava la Santa a la mà dreta.

Descripció
La figura de Santa Tecla presenta un ritme sinuós; el cap, 
lleugerament  alçat,  s’inclina  a  la  dreta;  és  un  rostre 
juvenil,  amb la  mirada  enlairada  i  abstreta  alhora.  Els 
cabells llargs li cauen per damunt de l’espatlla. Els braços 
es projecten endavant, sostenint, a la mà dreta una palma 
de  metall  representativa  del  martiri,  mentre  que  a 
l’esquerra es representa al·legòricament la relíquia pròpia 
de la Santa. Duu un mantell porpra amb mànigues, que 
deixa entreveure una túnica blanca, cenyida sobre el bust 
amb un cinturó blau a la cintura.
La policromia és de tons plans, com era usual a la segona 
meitat del segle XVIII. Els plecs de la túnica, a partir de la 
cintura, s’emmotllen a les seves formes suaus femenines. 
És de destacar la cama esquerra que, amb el peu avançat, 
mostra  la  seva  configuració.  Recolza  sobre  una peanya 
rectangular.
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Santa Tecla

Autor: Atribuït a Viçens Roig, “Vicentó”
Tècnica i materials: Talla de fusta recoberta amb pa de 
plata  (vestit).  Les  mans,  els  peus  i  el  cap  estan 
policromats i amb ulls de vidre.
Mida: 127 cms.
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Cronologia:  Inicis  del  segle  XIX  (encarregada  l’any 
1814).
Situació actual: Sagristia de la Capella de la Mare de 
Déu de Montserrat. Catedral de Tarragona.
Situació al llarg de la història: Està ubicada al lloc 
pel qual havia estat pensat.
Estat de conservació: Bon estat de conservació.

Descripció
Aquesta imatge de Santa Tecla té la tipologia pròpia de 
les  escultures  processionals.  Està  recoberta  amb  pa  de 
plata,  i  se’n  destaca  el  seu  caràcter  naturalista  en  el 
tractament  dels  peus,  les  mans  i  la  cara  que  estan 
policromats i els ulls de vidre. 
Té  un  rostre  juvenil,  amb  el  cabell  recollit,  amb  una 
corona.  Les  seves  vestimentes  són  una  capa  per  sobre 
d’una túnica cenyida, amb força plecs que donen bastant 
de volum a la figura, i amb un cosset a la cintura. A la mà 
esquerra porta la palma del martiri, i es creu que podria 
haver-hi portat la Tau. 

69



Santa Tecla

Autor: Vicenç Roig, conegut com Vicentó.
Tècnica i materials: Relleu de fusta policromada.
Mida:  Difícil  de  determinar,  un  50  cm  de  diàmetre 
aprox.
Cronologia: Inicis del segle XIX.
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Ubicació actual: Capella de Santa Isabel d’Hongria.

Descripció
A causa d’una estàtua sobre Santa Isabel en un sarcòfag, 
no  es  pot  veure  el  relleu  sencer  i  per  tant  estudiar-lo 
plenament. Aquesta capella, de sostre baix ja que a sobre 
hi descansa la caixa de l’orgue, primer va ser dedicada a 
Santa Magdalena, però en temps de Jaume I va canviar 
l’advocació  a  Santa  Isabel  d’Hongria  tal  com  explica 
Morera i  Llauradó: “...en recuerdo de la fundación con  
que  Doña  Violante,  esposa  del  conquistador,  quiso  
perpetuar  en  esta  catedral  la  memoria  de  su  
hermana...”31.
Hi ha representats Santa Tecla i Sant Pau, i al fons hi ha 
uns angelets sobre uns núvols.
Santa  Tecla,  vestida  amb  una  túnica  blava  i  una  capa 
vermella, porta el cabell recollit en una cua i una corona 
de  Santa;  sosté  la  tau  amb  la  mà  esquerra.  Sant  Pau, 
situat  a  l’esquerra  de  Santa  Tecla,  va  vestit  amb  una 
túnica blava, amb cenyidor, i una capa groga; sosté amb 
la mà esquerra una espasa.
Tota la composició està emmarcada per un marc daurat.

31 Morera i LLauradó, Memoria o descripción histórico artística de la santa iglesia  
catedral de Tarragona hasta nuestros días , 1904. Pàg. 59.
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Braç - reliquiari de Santa Tecla 

Autor: Josep Rovira/Francesc Pintó
Tècnica i materials: Argent en el seu color, repussat, 
fos i cistellat. La “tau”, sobredaurada.
Mida: 49 x 15 x 14 cms.
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Iconografia:  Reliquiari  del  braç  de  Santa  Tecla,  que 
sosté la Tau.
Cronologia: al voltant de1817.
Ubicació  actual:  Tresor  de  la  seu  de  Tarragona, 
protegit dins una caixa forta.
Situació  al  llarg  de  la  història:  Després  de  la 
destrucció  del  primer reliquiari,  no  sabem quin lloc  va 
ocupar aquest fins que no es va construir la nova capella 
barroca de Santa Tecla al finals del segle XVIII. A l’altar 
d’aquesta capella hi ha un sagrari per guardar el braç de 
Santa Tecla, on va ser-hi molts anys.

Descripció
Realitzat  en  plata,  es  tracta  d’un  avantbraç,  aixecat 
verticalment i  cobert  fins el canell  per la màniga d’una 
camisa  de  puny  ample,  botonada  al  costat  per  quatre 
traus  i  els  corresponents  botons.  Està  envoltat  per  un 
altre teixit més ampul·lós amb plecs horitzontals i arcats, 
a  causa  de  la  caiguda  natural  de  la  roba.  La  tela  és 
florejada  per  brots  de  petites  roses  obertes  i  poncelles 
cisellades. A la part inferior si obre un òcul el·líptic que 
permet veure la relíquia: és un fragment de l’avantbraç de 
la santa. La mà mostra el palmell i els dits entreoberts, 
mentre que l’índex i el polze sostenen una petita bola que 
fa de suport i enlaira la Tau, que és fosa i sobredaurada.
Observacions: Existia a la catedral un antic reliquiari que 
es  va  realitzar  quan  Jaume  II  va  fer  portar  la  relíquia 
d’Armènia el 1321. Aquest antic reliquiari es guardava a 
l’armari que hi ha sobre el sepulcre de Joan d’Aragó32 i va 
ser destruït, junt amb altres objectes de la seu, a causa de 
l’ocupació  francesa  de  1811.  Aviat  s’encarrega  el  nou 

32 Veure annex fotogràfic: fotografia nº 94.
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reliquiari  per  conservar-hi  la  relíquia  que es  va anar  a 
buscar a Sant Cugat del Vallès33. 

33 Morera i Llauradó explica els detalls de com i quan es va anar a buscar (Morera, 
1904, pàg. 89 – 90)

74



Relleus de Santa Tecla

Autor: Ramon Belart i Miquel
Tècnica i materials: Talla decorada.
Mida:  -
Cronologia: Entregat el juny de 1820
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Ubicació actual: No se sap on és.
Situació  al  llarg  de  la  història:  Hospital  de  Santa 
Tecla (abans de la Guerra Civil).
Estat de conservació: No es conserva.

Descripció
En  aquesta  obra  se’ns  representa  el  moment  de  la 
Conversió  de  Santa  Tecla  davant  la  predicació  de  Sant 
Pau a la ciutat d’Iconi.
Santa  Tecla  està  situada  lleugerament  a  la  dreta  de  la 
imatge  i  agenollada.  Va  vestida  amb  una  túnica  i  una 
capa, molt ben treballades, i el cabell recollit i tapat amb 
un mantell.
Al  costat  esquerra  hi  ha  Sant  Pau,  el  qual  podem 
identificar per la seva barba i pel fet que aquesta figura 
sembla  està  predicant  la  paraula  de  Déu.  Darrera  de 
Santa Tecla sembla haver-hi un grup més de creients que 
escolten les predicacions  de Sant Pau.
Al cel podem veure-hi el color que representa a l’Esperit 
Sant i quatre angelets a sobre d’uns núvols.
Aquesta  obra  sembla  clarament  inspirada  en  un  dels 
relleus laterals de la Capella de Santa Tecla de la Catedral 
de Tarragona de Carles Sala.
L’última informació que tenim d’aquest baix relleu és en 
la part de darrera d’una fotografia (l’emprada en la fitxa) 
on es diu la ubicació de l’obra, l’autor i l’any que va ser 
realitzada la fotografia.
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Santa Tecla

Autor: Anònim.
Tècnica  i  materials:  Exterior  pintat  al  mur,  interior 
Verge de marbre.
Mida: No es sap la mesura exacte.
Cronologia: Segle XIX-XX?
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Ubicació  actual:  Entrada  del  hospital  de  Sant  Pau  i 
Santa Tecla
Situació al llarg de la història: Segueix ubicat al lloc 
pel qual havia sigut pensada.
Estat de conservació: Va ser restaurada l’any 1994, ja 
que estava en unes pèssimes condicions.

Descripció
Santa  Tecla  surt  representada  dempeus,  i  vestida  amb 
una túnica blanca amb cenyidor, porta el cabell recollit i 
corona, símbol dels màrtirs igual que la palma que té a la 
mà esquerra.  Porta també la  tau a la  mà dreta,  símbol 
propi de la Santa, en relació amb el seu nom i el nom de 
Tarragona, on n’és la patrona.
El colors de la figura són bàsicament el blanc i el blau. La 
figura  té  cert  moviment  i  sembla  està  en  un  lleuger 
contraposto.
El marc arquitectònic on és veu posada la Verge és pintat, 
intentat reproduir l’original, ja que fins el 1994 que es va 
restaurar, ni tant sols hi havia a dintre la Verge.
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Santa Tecla

Autor: Bruno Gallart
Tècnica i materials: Marbre
Mida: Difícil de determinar.

79



Cronologia: 1995
Ubicació  actual:  Façana  de  l’hospital  de  Sant  Pau  i 
Santa Tecla, sobre la porta principal.
Situació  al  llarg  de la  història:  Segueix  al  lloc  pel 
qual havia estat pensat.
Estat de conservació: Molt bo.

Descripció
És una estàtua exempta, però amb un únic punt de vista: 
frontal. La figura de la Santa està representada de peu, té 
el cabell i va vestida amb una túnica, una capa i corona.
Com a atributs propis de la Santa porta la tau i la palma a 
les mans, i als peus, sembla que hi hagi representades les 
flames del martiri.
Les línies de la figura són molt fines i senzilles, però tot i 
amb això, l’autor ha aconseguit donar-li un equilibri en el 
moviment, i per tant, la figura no és hieràtica.
L’autor,  Bruno  Gallart  (Tarragona,  1941)  és  encara  en 
actiu  treballant  a  les  obres  escultòriques  de  la  Sagrada 
Família  de  Barcelona.  Per  realitzar  la  figura  de  Santa 
Tecla va fer primer un model de guix que es conserva a 
l’arxiu de l’Hospital i que va servir de motlle per fer una 
altra còpia l’any 2001, en pols de marbre, que es va lliurar 
a l’Ajuntament de Tarragona34.

34 Publicat a La Tecla al dia, de divendres 31 d’agost de 2001, nº 17. Pàg. 2.
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Obres pictòriques

En  aquesta  part  parlarem  de  les  obres  pictòriques 
relacionades amb Santa Tecla que hi ha a Tarragona. N’hi 
ha des del segle XIV, coincidint amb l’acabament de la 
Catedral  de  Tarragona,  fins  al  segle  XX,  fetes  per 
l’Hospital  de  Sant  Pau  i  Santa  Tecla  de  la  Rambla  de 
Tarragona.
Hi trobem des de pintures a l’oli, passant per pintures al 
tremp,  i  fins  i  tot  vitralls.  Hi  veurem  obres  més 
importants i conegudes, com el moble reliquiari de Sant 
Pau  i  Santa  Tecla  (primera  obra  comentada),  fins  a 
d’altres  de no tant  conegudes,  però  no per  això  menys 
curioses.
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Sant Pau i Santa Tecla

Autor: Mestre de Santa Tecla.
Tècnica i materials: Pintura al tremp d’ou sobre tela 
enguixada.
Mida: 85 x 54 cms.
Cronologia: 1335 - 1350.
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Ubicació actual:  Museu Diocesà de Tarragona.  Núm. 
inventari 2950, (No està exposat al públic).
Procedència: Procedent del reliquiari de Santa Tecla de 
la catedral de Tarragona, antigament sobre la tomba de 
l’arquebisbe Joan d’Aragó al presbiteri de la Catedral de 
Tarragona35.
Estat de conservació: Bo.

Descripció
Aquesta porta del reliquiari és molt important per l’àmbit 
de  la  pintura  protogòtica  catalana,  ja  que  ens  n’han 
arribat molt pocs exemplars.
Santa  Tecla  està  acompanyada  de  Sant  Pau,  i  els  dos 
personatges  sembla  que  tinguin  establerta  una 
conversació. Les dos figures mostren una gran elegància 
en el seu cos i la seva roba,  que s’accentua en el lineal 
valent  i,  a  l’hora  coherent,  dels  rostres  i  cabells  dels 
personatges. En aquests sentit es pot dir, que el cap de 
Sant  Pau  és  un  dels  més  ben  elaborats  de  la  pintura 
catalana d’aquest segle.
També cal  remarcar  el  cromatisme  de  l’obra,  que  juga 
amb taques grogues,  blaves  i  vermelles  que donen una 
gran sensació d’harmonia i busquen un sentit volumètric 
en  les  formes.  El  fons  és  pla,  sense  cap  tipus  de 
representació  de l’espai.  L’obra presenta també un aire 
general d’arcaisme.
Santa Tecla surt representada amb el cabell llarg, castany 
i una prima corona. A la mà esquerra porta una palma, 
mentre que amb l’altra sembla assenyalar a Sant Pau. Va 
vestida amb una capa vermella i un vestit de color verd.

35 Veure annex fotogràfic: fotografia nº 94.
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Santa Tecla i Sant Pau (Carrer lateral del 
retaule de Sant Bartomeu)

Autor: Anònim italo-gòtic (seguidor dels Bassa).
Tècnica i materials: Pintura al tremp d’ou sobre taula.
Mida: 229 cm x 72 cms.
Cronologia: Tarragona, 1350 - 1375.
Ubicació actual:  Museu Diocesà de Tarragona.  Núm. 
inventari 2942.
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Procedència: Catedral de Tarragona.
Estat de conservació: Es conserva prou bé. 

Descripció
En aquesta part del retaule veiem l’un al costat de l’altre, 
entre tres parets,  Sant Pau i  Santa Tecla.  El  Sant,  amb 
grans entrades i barba, descalç i amb una espasa a la mà 
dreta,  està  en  aparent  conversa  amb  la  seva  deixebla, 
Santa Tecla, pintada amb llargs cabells rossos i amb una 
corona al cap, porta a la mà esquerra una palma i a l’altre 
mà un llibre on diu:  Ora pro nobis Beata Tecla et digni  
eficiarmur promissionibus Christi.
Pel que fa a la vestimenta dels Sants, Sant Pau porta un 
mantell  que  forma  una  curiosa  voluta  lateral,  i  Santa 
Tecla  porta  un  mantell  blau,  a  sobre  d’una  túnica 
vermella,  subjecta  amb  un  fermall  és  recollit  amb 
distinció a la dreta.
Al  fons,  hi  diferenciem  dos  parts,  a  l’inferior,  hi  ha 
representades  una  mena  d’arquitectures,  i  la  part 
superior està pintada de color daurat, el qual s’acostuma 
a utilitzat per marcar el cel, la zona de Déu.
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Santa Tecla (Retaule de Sant Pere, 
apòstol)

Autor: Ramon de Mur.
Tècnica i materials: Pintura sobre taula
Mida: 207 x 171,5
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Cronologia: Tàrrega, 1420 - 1421
Ubicació actual:  Museu Diocesà de Tarragona.  Núm. 
d’inventari 392
Procedència: Església parroquial de Sant Joan, Vinaixa 
(Les Garrigues)
Estat de conservació:  El  seu estat  de conservació és 
bo.

Descripció
La imatge de Santa Tecla està ubicada a la predel·la del 
retaule dedicat a Sant Pere, junt amb cinc Sants més, i 
amb Crist al mig.
La Santa, amb cabells curts i castanys, surt coronada. Va 
vestida amb una túnica vermella i una capa blava. El tret 
iconogràfic propi que l’identifica és la tau que porta a la 
mà esquerra.
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Santa Tecla (Retaule d’Alcover)

Autor: Jaume Ferrer II
Tècnica i materials: Pintura al tremp sobre taula de pi.
Mida: 89 x 58 cms.
Cronologia: Lleida (?), ca. 1457.
Ubicació actual:  Museu Diocesà de Tarragona.  Núm. 
inventari 2969
Procedència:  Retaule  major  de  l’església  de  la  Sang, 
Alcover (Alt Camp)
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Estat de conservació: El retaule no es conserva sencer. 
Però aquesta part en concret té un estat de conservació 
bo, tot i la Falta de pintura en part de la capa.

Descripció
Taula amb la imatge de Santa Tecla, que forma part de la 
predel·la  d’Alcover,  juntament  amb  Santa  Maria 
Magdalena, la Verge i Sant Joan Evangelista. L’aparició 
d’aquests dos últims fa pensar en una possible cinquena 
taula amb el Christus Patiens.
La  figura  de  la  Santa  apareix  pràcticament  sencera  i 
asseguda. A la mà dreta porta la “tau”, i a la mà esquerra 
una palma. Pel que fa a la vestimenta Santa Tecla porta 
un mantell blau sobre una túnica vermella amb decoració 
daurada. La decoració vegetal del fons, gofrada i daurada, 
és típica del pintor lleidatà Jaume Ferrer II.
El fons, no pretén representar cap espai concret.  És de 
color daurat i ornamentat amb diferents formes vegetals 
de color vermell.
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Santa Tecla

Autor:  Desconegut. Es creu que va ser influenciat pels 
Serra.
Tècnica i materials: Pintura mural
Mida: 1,08 metres d’altura
Cronologia: Finals del s. XIV
Ubicació actual: Capella dels Sastres.
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Procedència:  Està al  lloc original pel qual havia estat 
pensat.
Estat de conservació: Bastant dolent.

Descripció
Sant Pau i Santa Tecla estan cadascun en un costat d’una 
urna. Santa Tecla a la dreta, vestida amb una túnica i una 
capa, amb el cabell recollit i una corona; amb la mà dreta 
aguanta una palma, i amb l’altre mà no queda clar que 
subjecta a causa del mal estat de conservació. Sant Pau, a 
l’altre costat, va vestit també amb una túnica i un mantell, 
porta barba i se li veu la seva característica calvície; amb 
la  mà  dreta  aguanta  una  espasa,  mentre  que  amb 
l’esquerra aguanta un llibre.
Tot i el mal estat de conservació, els colors sembla que 
eren  vius  i  bastant  primaris.  Les  figures  tenen  molta 
verticalitat, però tampoc s’arriba al hieratisme, sinó que 
tenen un cert moviment equilibrat. No podem parlar de 
cap fons, ja que no es conserva.
Cal destacar el mal estat de conservació en què es troben, 
cosa que fa difícil poder parlar amb detall de l’obra. 
Forma  part  de  la   de  la  decoració  de  la  sepultura  de 
l’arquebisbe Pere de Clasquerí, mort l’any 1380 i les seves 
restes es van traslladar a aquesta “urna-osari” el 138836.

36 Batlle Huguet, 1952, pàg. 11.
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Santa Tecla (Retaule de Santa Magdalena)

Autor: Atribuït a Francesc Olives
Tècnica i materials: Pintura al tremp 
Mida: No es coneix.
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Cronologia: Segle XVI (1536?)
Ubicació actual: Part inferior del retaule de la Capella 
de  Santa  Magdalena,  al  claustre  de  la  Catedral  de 
Tarragona. 
Procedència:  Actualment  està  ubicat  en  el  seu  lloc 
originari.
Estat de conservació: regular.

Descripció
La imatge de Santa Tecla està situada a la predel·la del 
retaule, junt amb cinc Sants més, al mig dels quals hi ha 
la escena d’una Lamentació.
En aquest  cas,  Santa  Tecla  surt  representada  com una 
dona jove, que vesteix una gonella vermella i un mantell 
ocre. Té un rostre agraciat, amb un front ample i cabells 
castanys  llargs.  Porta  a  la  mà  dreta  la  palma  que 
representa el  martiri  que va patir,  mentre  que a la mà 
esquerra aguanta la relíquia del seu braç.

Aquest  és  un  retaule  d’estil  renaixentista  sobretot  a 
l’estructura i disposició, però amb influències encara del 
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gòtic.  Es va realitzar  segurament,  alhora que la  capella 
que duu la data de 1536, encarregada en el seu conjunt 
per la família Balle, mercaders de Tarragona37. 

37  Mata de la Cruz, 2009, pàg. 15.
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Santa Tecla

Autor: Desconegut
Tècnica i materials: Pintura al fresc.
Mida: La cúpula té una alçada de 23 metres.
Cronologia: Finals del segle XVI.
Ubicació actual: La imatge de santa Tecla és al tambor 
de  la  cúpula  de  la  Capella  del  Santíssim  Sagrament 
(Catedral de Tarragona)
Procedència: Està ubicat al lloc original.

Descripció
La figura de Santa Tecla surt representada de cintura en 
amunt sobre un fons blau.  Porta  una túnica vermella  i 
una capa blava, i  amb el cabell  llarg amb una corona a 
sobre. La tau hi és present en dos llocs diferents, una de 
gran que subjecta la Santa amb les seves mans, i una altra 
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de  més  petita  situada  al  centre  d’una  medalla  que  li 
aguanta la capa.
La Capella del Santíssim, recentment restaurada, va ser 
construïda a l’antic refetor del conjunt catedralici.  Com 
que  ja  feia  temps  que  els  canonges  no  menjaven  en 
comunitat,  l’arquebisbe  Antoni  Agustí  va  promoure  el 
canvi d’ús d’aquest espai i encarrega l’obra a l’arquitecte i 
rector de Tivissa Jaume Amigó38, el qual va projectar la 
reforma  de  la  capella  i  la  cúpula  seguint  models  del 
Renaixement italià.  Les obres de la capella  es realitzen 
entre 1580 i 1592, i les pintures es van realitzar en aquell 
temps, en finalitzar la construcció de la cúpula. 
La Capella del Santíssim és una de les millors mostres de 
l’estil renaixentista a Catalunya i la recent restauració ha 
permès recuperar la decoració original de la cúpula i la 
imatge de Santa Tecla al tambor, junt amb altres sants, 
imatges de l’antic Testament, figures d’àngels i l’escut de 
l’arquebisbe  Antoni  Agustí,  el  qual  descansa  en  el 
sepulcre de la mateixa capella.

38 Carbonell, 1986, pàg. 36
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Santa Tecla (retaule de Sant Martí de 
Tours)

Autor: Desconegut
Tècnica i materials: Pintura al tremp
Mida: 32 x 38 cm.
Cronologia: 1623
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Ubicació  actual:  Primer  retaule  de  l’esquerra,  a  la 
Capella del Santíssim (Catedral de Tarragona)
Procedència:  Està  ubicat  al  lloc  pel  qual  havia  estat 
pensat.

Descripció
Santa  Tecla  ocupa  un  dels  tres  compartiments  de  la 
predel·la d’aquest retaule, junt amb Sant Pau i Sant Joan 
Baptista. La Santa està ubicada en un entorn paisatgístic. 
Vesteix una túnica verda i una capa blava, i va pentinada 
amb un recollit al darrere. 
Santa Tecla sosté la relíquia del braç amb les dos mans, i 
té un lleó a cada costat, que a part de simbolitzar un dels 
seus martiris,  pot ser un símbol de protecció,  així  com 
també d’humils servidors de la Santa.
L’autor de retaule de Sant Martí de Tours és desconegut, 
però si que es coneix qui va encarregar l’obra: “El 23 de 
novembre de 1622 el prevere Pau Pedreny va demanar 
llicència al Capítol per tal de col·locar un retaule de fusta 
a l’altar de sant Martí,  dins de la Capella del Santíssim 
Sagrament.  El  permís  es  va  atorgar  el  1623  i  s’hi  va 
col·locar el retaule. Encara es troba in situ, i es conserva 
sencer.”39

39 Mata de la Cruz, 2005, pàg. 381.

99



Santa Tecla

Autor: Desconegut
Tècnica i materials: Vitrall
Mida: 1,25 metres
Cronologia: segle XVII - XVIII
Ubicació actual: Absis de la Catedral de Tarragona.
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Procedència:  Es  creu  que  era  part  d’un  important 
vitrall barroc.

Descripció
La figura està dempeus, damunt d’una peanya decorada 
amb  grisalla  d’elements  vegetals.  Va  vestida  amb  una 
túnica,  un mantell,  i  podem veure que va calçada amb 
sandàlies.  Té  el  cabell  curt  i  porta  corona.  Porta  a  les 
mans la palma del martiri, i té un lleó als peus.
En el conjunt del vitrall, es fa servir grisalla negra, a grans 
i  llargues  pinzellades  que  subratllen  un  ombrejat  més 
suau i esclarissat.
La figura està molt deformada a causa del reaprofitament 
de  vidres  i  peces  de  reparació,  col·locades  molt 
barroerament.
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Santa Tecla

Autor: Anònim
Tècnica i materials: Pintura a l’oli sobre llenç
Mida: 59 x 44 cms.
Cronologia: Inicis del segle XVIII.
Ubicació actual: Museu d’Història de Tarragona (Casa 
Castellarnau). Núm. inventari 1793
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Procedència: Col·lecció Molas.
Estat de conservació: En bon estat de conservació.

Descripció
Aquesta obra presenta el triomf de Santa Tecla sobre els 
ídols pagans. Al fons poden veure una imatge idealitzada 
de  Tarragona  amb  el  seu  port.  A  la  part  inferior  del 
quadre, hi apareixen quatre angelets que subjecten tres 
quadres amb escenes del martiri de Santa Tecla.
La  composició  no  és  simètrica.  Les  posicions  dels 
angelets, cadascuna diferent, donen profunditat i volum a 
tota  la  composició,  igual  que  li  donen  també  un  cert 
moviment.
La Santa és coronada, amb el cabell ros i curt.  A la mà 
esquerra sosté la “Tau”, i a la mà dreta hi té la palma del 
martiri i també dos àngels que li sostenen un braç, que 
podria representar la relíquia que es tenia a Tarragona. 
Els vestits de la Santa (una túnica blava amb un mantell 
vermell  per  sobre)  són  de  destacar  pel  ritme  que  hi 
aconsegueix l’autor. Cal destacar-ne també l’expressió de 
la cara entre el sofriment del martiri i el triomf sobre la 
mort.
Als peus hi té representada un bola, un cap i un braç dels 
quals no en sabem el seu significat.
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Santa Tecla

Autor: Anònim
Tècnica i materials: Pintura sobre coure
Mida: 55 x 43 cms.
Cronologia: Segle XVIII
Ubicació actual:  Museu Diocesà de Tarragona.  Núm. 
inventari 1200
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Procedència:  Donatiu  del  Sr.  Manel  Coma,  el  22  de 
març de 1915
Estat de conservació:  L’estat  de conservació és prou 
bo.

Descripció
Santa Tecla apareix mig agenollada, i sostenint la tau a la 
mà dreta.  Pel  que fa  a  la  vestimenta,  porta  una túnica 
d’un to rosat i un mantell blau.
La Verge està sobre un fons arquitectònic, que a través 
d’una balustrada  s’obre  a  un  paisatge  convencional.  Al 
costat  superior  esquerra,  a  sobre  d’uns  núvols,  hi  ha 
pintats quatre angelets, mentre que al costat inferior dret 
hi ha dos lleons, un dels símbols del seu martiri. 
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Santa Tecla

Autor: Anònim 
Tècnica i materials: Pintura al tremp d’ou sobre vidre.
Mida: 30 x 22 x 0’4 cm.
Cronologia: segle XIX
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Ubicació  actual:  Fons  de  Museu  d’Història  de 
Tarragona  (Casa  Castellarnau)  Núm.  inventari:  MHT 
2231
Procedència:  De  l’antic  Museu  Molas,  Tarragona. 
Adquirit l’any 1976 per l’Ajuntament de Tarragona.
Estat  de  conservació:  Regular,  en  algunes  zones  ha 
saltat la pintura. 

Descripció
La figura de santa Tecla està dreta, gairebé de cos sencer i 
sobre un fons neutre marró. Va vestida amb túnica blava 
amb cíngol i capa vermella. A les mans porta la tau i una 
palma.  Al  voltant  del  seu  cap  el  to  del  fons  agafa  una 
tonalitat més clara, formant així una aureola.
Els  colors  són  primaris  i  vius.  En  les  parts  més  ben 
conservades podem veure com el treball de llum i ombra 
és prou bo, però tot i així és difícil parlar-ne a causa de 
l’estat de conservació en què es troba.
Al  ser  de  petites  dimensions,  probablement  seria  una 
obra dedicada a la devoció popular, d’ús domèstic. 
Es tracta d’una obra que forma part del fons del Museu 
d’Història de Tarragona i que no està exposada al públic i 
coneixem  per  una  publicació  dels  museus  de  les 
comarques de Tarragona40.

40 CABALLERO, Montserrat (coordinadora). El vidre en museus de les comarques de  
Tarragona. Tarragona: La Diputació, 2004.
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Santa Tecla

Autor: Doctor Anglès
Tècnica i materials: Pintura al tremp sobre paret.
Mida:  No  es  sap  segur.  Ocupa  tota  una  paret  de  la 
capella on està ubicada.
Cronologia: finals del segle XX
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Ubicació actual:  Capella  de  l’actual  Hospital  de  Sant 
Pau i Santa Tecla.
Procedència:  Està  feta  pel  lloc  pel  qual  havia  sigut 
pensada.
Estat de conservació:  L’estat  de conservació és prou 
bo.

Descripció
En el quadre hi són representats Déu o Sant Pau (un altre 
cas dubtós),  l’esperit  Sant  (representat  per un colom) i 
Santa  Tecla,  on  de  fons  es  pot  veure  una  ciutat  amb 
muralles, que segurament serà Tarragona.
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Santa Tecla surt de peu i mig d’esquena. Va vestida amb 
una túnica blanca i una capa vermella subjectada per un 
fermall amb la forma de la tau. Pel que fa referència a la 
seva iconografia, a la mà dreta porta la palma del martiri, 
a l’esquerra un llibre i als peus unes flames, símbol d’un 
dels martiris que va patir.
A  l’actual  hospital  de  Santa  Tecla  hi  trobem  aquesta 
petita  capella i  la  pintura ocupa tot  el  mur del fons de 
l’altar.  L’autor  és  un  metge  de  l’hospital,  el  doctor 
Anglès41.

41 Veure l’entrevista a Mossèn Aragonès als annexos. Pàg. 79.
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CONCLUSIONS

Arquitectura

Les construccions arquitectòniques que trobem a la ciutat 
relacionades i dedicades a Santa Tecla, comencen a patir 
del segle XII-XIII amb Santa Tecla la Vella, la Catedral de 
Tarragona i l’antic Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. La 
construcció  d’aquests  tres  edificis  importants  en  un 
període  de  temps  relativament  curt,  ens  mostra  la 
popularitat  de  la  Santa  en  aquella  època,  cosa  que  ja 
venia de temps endarrere perquè per algun motiu, que no 
es  coneix,  es  va  posar  com  a  Titular  de  la  Seu  de 
Tarragona  a  Santa  Tecla,  prenent  el  relleu  a  Fructuós, 
Auguri i Eulogi. 
Veiem  que  Santa  Tecla  la  Vella  ja  es  va  construir  en 
relació a la capella de sant Pau, actualment a l’interior del 
Seminari, però que en origen estaven vinculades, tan en 
els aspectes formals (s’assemblen molt), com en la relació 
personal entre “mestre i deixebla” que fa que els trobem 
representats  junts  a  moltes  obres  pictòriques  i 
escultòriques, que ens remet a la font principal que són 
les Actes de Sant Pau i Santa Tecla.
Al segle  XVI,  l’Antic  Hospital  de Sant  i  Santa  Tecla  es 
reaprofita per vivendes i s’hi ubica en una part, la Casa 
dels  Concilis,  i  es  construeix  l’Hospital  de  Sant  Pau  i 
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Santa  Tecla,  al  lloc  on  està  actualment,  per  tal  de 
millorar-ne  les  infrastructures,  ampliar-lo,  etc.  que 
segueixi dedicat a la Santa, mostra que la seva popularitat 
no  decau,  sinó  que  segueix  sent  molt  important  i  es 
manté la tradició.
Al  segle  XVIII  es  construeix  la  Capella  de  Santa  Tecla 
conservada actualment, però es fa com a renovació d’una 
altra  ja existent situada en un altre  lloc de la Catedral, 
que serà restaurada i dedicada a un altre sant. I entre el 
segle XIX i XX s’obrirà un carrer en honor a Santa Tecla, 
es remodelarà l’Antic Hospital de Sant Pau i Santa Tecla 
per  ficar-hi  el  Consell  Comarcal,  i  es  faran  diferents 
reformes a l’Hospital de Sant i Santa Tecla actual.
Tots aquests edificis esmentats són importants, ja que és 
on es concentren les obres que he estudiat de pintura i 
escultura.
A banda dels edificis en si mateixos, també hi ha molts 
indrets  que  porten  el  nom  de  la  santa,  com  he  pogut 
comprovar, com ara el portal i carrer de Santa Tecla, la 
porta  de Santa Tecla  que encara s’anomenen així,  però 
també hi ha llocs que han desaparegut o han perdut el 
nom, com el Baluard de Santa Tecla que formava part de 
la  muralla  o  el  Passeig  de  Santa  Tecla,  com  en  algun 
moment es va anomenar el Passeig de les Palmeres.

Escultura i pintura

En  parlar  de  com  veurem  representada  a  Santa  Tecla 
durant  la  seva  història  en  la  ciutat,  ho  dividirem  per 
segles:
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 S. XIII: En aquest segle trobem representada per 
primer  cop  la  Santa,  en  el  frontal  on  es 
representen  diferents  fets  de  la  seva  vida,  on 
també hi apareixerà Sant Pau. 

 S. XIV: Hi tenim una obra pictòrica,el reliquiari de 
Sant Pau i Santa Tecla on hi veiem, com és usual, 
representar  a  Santa  Tecla  junt  amb  Sant  Pau; 
aquesta porta la corona i  la palma que porten el 
sants  màrtirs,  però  no porta  a  sobre  cap atribut 
propi  que la  pugui  relacionar  amb la  ciutat  o  la 
seva  història.  D’aquest  segle,  tenim  també  una 
pintura,  mal conservada,  i  això fa difícil  veure si 
s’introdueix algun altre atribut de la Santa, però on 
veiem que va acompanyada de Sant Pau.

 S.  XV:  En  aquest  segle  podem  veure  com  es 
representa ja la tau, símbol que uneix Santa Tecla 
amb Tarragona.  Comença a ser present també la 
relíquia  de  Santa  Tecla,  ja  que  podem  veure 
representada la llegenda de l’obtenció del braç de 
Santa  Tecla  en el  retaule  de  Pere  Joan,  a  l’altar 
major de la Catedral de Tarragona.

 S. XVI: Aquí sí que trobem ja nous atributs, el braç 
per  una  banda  (en  una  obra  escultòrica),  i  per 
l’altra banda la representació dels lleons al peus en 
una  obra  pictòrica  on  pot  simbolitzar  un  dels 
martiris  patits  per  la  Santa  o  ser  símbol  de 
fidelitat.

 S. XVII-XVIII: No hi ha cap atribut nou, però es 
representen amb gran varietat tots els anteriors.

 S. XIX: No s’hi veu representat el braç. Podria ser 
per la pèrdua de la relíquia durant la Guerra del 
Francès.

113



 En l’obra que tenim del segle XX Santa Tecla torna 
a sortir al costat de Sant Pau, amb la tau, un llibre i 
la palma.

Totes aquestes representacions de la Santa, estan basades 
en primer lloc en les Actes de Sant Pau i Santa Tecla, i en 
segon lloc, les mateixes obres serveixen de model en les 
representacions posteriors de Santa Tecla. En la forma de 
representar-la veiem com alguns autors s’han inspirat en 
altres  obres,  com hem vist  en el  relleu de l’hospital  de 
Santa Tecla  inspirat  en els  relleus  de Carles  Sala  de la 
Capella de Santa Tecla.
Cal destacar també que gran part de les obres es troben 
dintre el recinte catedralici, i que el 100% de les obres es 
trobem  actualment  a  l’interior  del  Casc  Antic  de 
Tarragona (a partir de la Rambla Vella).
Si mirem les obres des del punt de vista del lloc pel qual 
han estat creades, en tenim de dos tipus:
1.- Obres en les que Santa Tecla és la Titular de l’obra i de 
l’espai  que  ocupa.  Com  podrien  ser  els  relleus  de  la 
Capella  de  Santa  Tecla  de  l’interior  de  la  Catedral  de 
Tarragona, o el frontal que trobem a l’Altar Major de la 
catedral, entre molts d’altres.
2.- Obres en les que Santa Tecla acompanya al titular de 
l’obra i/o espai  i  ocupa un paper  secundari.  El  fet  que 
Santa Tecla sigui la patrona de la ciutat i la titular de la 
Catedral  de Tarragona,  fa que es trobi  representada en 
llocs com aquests, on podria perfectament no ser-hi. 
Finalment, és interessant afegir, que actualment les festes 
de Santa Tecla són vistes des d’un punt més aviat festius i 
de  disbauxa,  no  tant  en  el  sentit  religiós  com era  més 
antigament. Però tot i  això, un dels actes de festes més 
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seguits, si no el més seguit, és la processó de la Santa, i 
sobretot l’entrada del braç; aquí possiblement hi trobem 
una barreja entre la creença cristiana i l’esperit festiu que 
ha acompanyat des dels seus inicis, les Festes Majors de 
Tarragona, en honor a la nostre patrona, Santa Tecla.
En aquesta imatge veiem identificats els llocs on estant 
situades les obres. El vermell correspon a la Catedral, el 
blau a l’Antic Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, el groc 
al Carrer de Santa Tecla, el lila a la Casa dels Concilis i el 
Verd a l’actual Hospital de Sant Pau i Santa Tecla.
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Vocabulari

En  aquest  apartat  trobareu  un  vocabulari  amb  termes 
concrets de l’àmbit de l’art que surten en aquest treball. 
Està  pensat  per  ajudar  en  la  comprensió  del  cos  del 
treball.

A
ABSIS:  Part  de  l’església  situada  a  la  capçalera  que 
sobresurt  de  la  façana  i  que,  generalment,  té  planta 
semicircular o poligonal i la coberta de volta. De vegades 
amb absidioles. 
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ACANT: Motiu decoratiu en forma de fulla vegetal usat 
en  arquitectura.  Les  seves  fulles  s’usen  com  ornament 
dels capitells corinti i compost.
ALÇAT: Projecció geomètrica vertical d’un edifici
ALT  RELLEU:  Tipus  de  relleu  en  què  les  figures 
sobresurten més de la meitat del fons mural. Gairebé són 
exemptes. 
APARELL:  Formes  de  tallar  i  disposar  en  un  mur  els 
materials constructius.
ARC:  Element  arquitectònic  de  suport  de  forma  corba 
que  descarrega  les  forces  i  les  desvia  cap  als  laterals. 
Integrat per dovelles. Tipus:

• DE  MIG  PUNT.  És  l'arc  equivalent  a  mitja 
circumferència.  La  seva  projecció  lineal  a  l'espai 
genera  la  volta  de  canó.  Utilitzat  des  de  la 
Mesopotàmia, Roma, Romànic, fins a l'actualitat.

• APUNTAT  O  OGIVAL.  Arc  que  consta  de  dos 
segments de corba que formen un angle a la clau; 
l’intradós és còncau. Té dos centres.
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• FORMER.  Arc  paral·lel  a  l’eix  longitudinal  del 
temple, separa o uneix, junt amb els pilars sobre 
els quals es recolza, la nau central i les laterals.

• TORAL. Arc que apareix a cada tram de la volta 
per  reforçar-la  i  transmet  el  pes  als  pilars  o 
contraforts  exteriors.  La  seva  disposició  és 
perpendicular  a  l'eix  de  la  nau.  Cadascun  dels 
quatre arcs que sostenen la coberta del creuer.

ARCBOTANT: Arc de l'estil gòtic que desplaça el pes de la 
volta de creueria cap al contrafort exterior. També serveix 
per conduir l'aigua de pluja fins a les gàrgoles.
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ARQUITRAVAT  O  ALLINDAT:  Sistema  constructiu 
horitzontal. L’arquitrau és la peça de pedra en forma de 
paral·lelipípede,  que  forma  la  part  inferior  de 
l'entaulament, que descansa directament sobre el capitell 
d'una columna i cobreix l'espai de columna a columna.
ARQUIVOLTA: Arc format per un conjunt de motllures 
esculpides, abotzinades i superposades a les dovelles que, 
juntament  amb  els  brancals  esbiaixats,  emmarca 
l'obertura d'una porta o d'una finestra. La trobem en una 
portalada romànica o gòtica. Amb decoració molt diversa.
ATROMPETAT  o  ABOTZINAT:  Dit  de  l'obertura  que 
presenta  més amplària  per  un  dels  paraments  que  per 
l'altre.  Per  exemple  en  les  portalades  romàniques  i 
gòtiques, més amples cap a fora que cap a dins o la base 
de l’arcada.

B
BAIX RELLEU: Relleu que sobresurt del fons menys de la 
meitat del volum.
BASE: Part inferior de la columna sobre la que es recolza 
el fust.
BASÍLICA :  Edifici  públic  de l'època  romana de planta 
rectangular  dividida  en  tres  naus  separades  per 
columnes, la del mig més ampla i alta,  que podia tenir 
una exedra en un extrem
BASÍLICA: Església amb forma de basílica romana i amb 
un atri a l’entrada
BRANCAL: Element arquitectònic vertical que sosté l'arc 
o  la  llinda  d'una  obertura  en  els  seus  extrems.  Per 
exemple,  en  les  portalades  romàniques  i  gòtiques  el 
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brancal forma un seguit de columnetes que sostenen les 
arquivoltes.

 
a. Timpà / b. Llinda / c. Arquivoltes / d. Mainell 

/ e. Muntant / f. Porta

C
CAPITELL: Element que remata el fust d’una columna o 
un pilar. Hi ha una gran varietat segons les èpoques i els 
estils. 
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CARREU:  Pedra  generalment  en  forma  de 
paral·lelepípede i  secció  rectangular  que s’utilitza  en la 
construcció.
CATEDRAL: Església principal d'una diòcesi, en la qual 
resideix el bisbe i el capítol catedralici.
CIMACI: Part superior d’una cornisa
CIMBORI: Torre de planta quadrada o octogonal situada 
damunt  del  creuer  d’una  església  romànica  per  donar 
llum a l'interior  i  servir  de base  a  la  cúpula.  Pot ésser 
torre a l'exterior i cúpula a l'interior. 

CLAROBSCUR: Distribució de les llums i les ombres en 
un dibuix o una pintura.
CLAUSTRE:  Pati  quadrangular  descobert,  voltat  de 
galeries  porticades,  al  qual  conflueixen  les  diferents 
dependències  d'un  monestir  o  catedral.  Apareix  a  l'art 
romànic i perdura en estils posteriors.
COLUMNA:  Element  arquitectònic  vertical  de  secció 
circular que serveix per a sostenir el pes de l'estructura, si 
bé també pot tenir funció decorativa o commemorativa. 
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La columna està comunament formada per tres elements: 
base, fust i capitell. 

CONTRAFORT:  Pilar  gruixut  adossat  a  l'exterior  d'un 
mur al qual serveix de
reforç perquè resisteixi a l'empenta d'una volta o d'un arc.
CONTRAPPOSTO:  Representació  de  la  figura  humana 
pròpia de l'escultura
clàssica  i  de  la  pintura  i  l'escultura  del  Renaixement, 
basada  en  la  disposició  inversa  d'unes  parts  del  cos 
respecte  de  les  altres  per  tal  d'evitar  la  frontalitat  i  la 
simetria i donar sensació de dinamisme i equilibri.
CORNISA: Element horitzontal que sobresurt i corona un 
edifici. Part superior de l’entaulament o la part en forma 
d’angle que sobresurt i que remata un frontó clàssic.
CREU GREGA: Planta d’una església formada per quatre 
braços de la mateixa llargada, formant angles de 90º.
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CREU  LLATINA:  Planta  d’una  església  amb  una  nau 
transversal o transsepte, el qual divideix la nau central en 
dues parts desiguals.

CREUER:  S’anomena  així  l’espai  quadrat,  a  vegades 
cobert amb cúpula o cimbori, on s’encreuen la nau central 
i la transversal d'una església. Té origen a les basíliques 
paleocristianes i perdura dins estils posteriors, romànic, 
gòtic, etc.

D
DEAMBULATORI  (GIROLA):  Passadís  que  volta  el 
presbiteri  de les esglésies per la banda posterior i dóna 
accés  a  les  capelles  radials  situades  a  les  absidioles. 
Apareix a l'església de peregrinació romànica.. 
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E
ENTAULAMENT:  Conjunt  arquitèctonic  format  per 
l'arquitrau, el fris i  la cornisa sostingut per columnes o 
pilars. Propi dels temples grecs.
ESQUEIXAT: Abotzinament d’una porta o finestra.
EXEMPT:  Aïllat,  sol,  que  no  està  adossat.  S’aplica  a 
l’escultura especialment.

F
FAÇANA: Part exterior o principal que dona accés a un 
edifici. És on s'hi troba l'entrada principal.
FRESC: Tipus de pintura que es realitza sobre una capa 
d’enlluït  encara  humit,  de  gran  efecte  decoratiu  i  a  la 
vegada de gran significació teològica.
FRIS:  Element  arquitectònic  que  forma  part  de 
l’entaulament  de  l’arquitectura  grega  i  descansa  sobre 
l’arquitrau llis  o de tres platabandes.  Està alternat amb 
mètopes i  tríglifs  (dòric)  o continu decorat  amb relleus 
(jònic i corinti).
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FUST: Part vertical de la columna situada entre la base o 
l’estilobat  i  el  capitell.  Pot  ser  llis  (ordre  toscà),  amb 
estries  (dòric),  amb  canaladures  (jònic  i  corinti),  amb 
anelles (Renaixement)...

G
GABLET:  Element  arquitectònic  originari  de 
l’arquitectura  gòtica  que  consisteix  en  un  frontó 
ornamental  molt  punxegut  i,  en  general,  calat,  que 
apareix  com  a  coronament  de  finestrals,  pòrtics  o 
arquivoltes.

H
HIERATISME: Imatges majestuoses, rígides.

I
ICONOGRAFIA: Ciència que té com a objectiu l’estudi de 
les imatges artístiques i de les seves referències literàries. 
Ha estat desenvolupada sobretot per Panofsky.
ICONOLOGIA: Designa el significat intrínsec, contingut o 
sentit essencial d’una obra. Valors simbòlics d’una època 
determinada.

L
LLINDA:  Element  horitzontal,  genèricament  d'una sola 
peça,  que  clou  la  part  superior  d'una  obertura  i 
descarrega  el  pes  sobre  els  muntants.  El  sistema  de 
construcció amb llindes o rectilini es caracteritza pel seu 
estatisme, com a Egipte o Grècia, a diferència de l'ús del 
sistema de voltes, més dinàmic.

134



M
MAINELL: Columneta que divideix en dos el buit d'una 
obertura, com per exemple un finestral gòtic o una porta.
MANDORLA: Marc ametllat que envolta la figura de Crist 
en Majestat.

N
NAU: Espai comprès entre murs o columnes i arcs en un 
edifici. Les esglésies cristianes consten d'una o més naus.

NERVI:  Motllura  constructiva  o  decorativa,  sortint  i 
seguida,  que  es  troba  a  l'intradós  d'una  volta  o  bé 
assenyala la intersecció de dues voltes i que trasllada la 
càrrega  de  les  arcades  als  pilars  formant  els  pilars  de 
baquetons de l'art gòtic.

O
ORDRE:  Norma  que  ha  de  regir  l’arquitectura  i  que 
consisteix  en  la  combinació  i  proporció  dels  diferents 
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elements  de  suport  (columnes)  i  sustentats 
(entaulament). 

P
PETXINA: Element arquitectònic amb forma de triangle 
esfèric  que  serveix  per  conjugar  la  base  circular  d'una 
cúpula a una planta quadrada.
PILAR: Element sustentant vertical de secció quadrada o 
poligonal, normalment exempt. Igual que la columna, pot 
tenir base i capitell.
PILASTRA:  Pilar  de  planta  quadrada  o  rectangular 
adossat a un mur. 
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PLANTA:  Representació  gràfica  d’un edifici  vist  des  de 
dalt.
PRESBITERI:  A  l'església  cristiana,  espai  al  voltant  de 
l'altar  major,  reservat  als  presbíters,  normalment 
emplaçat a un nivell més alt que la resta de la nau central.

R
RELLEU:  Escultura  no  exempta,  feta  sobre  un  suport 
bidimensional, del qual les figures en sobresurten o s'hi 
enfonsen. Es classifica en: alt, mig i baix relleu.
RETAULE:  Darrera  un  altar,  al  fons  d'una  capella.  En 
general consta d'un cos baix anomenat bancal o predel·la, 
i  a  sobre,  divisions  verticals  anomenades  carrers  i 
horitzontals anomenades pisos. Té guardapols i àtic.
ROSASSA: Finestral circular de grans dimensions, calat i 
vidrat, situat a la zona alta de la façana d'una església i 
que permet l'entrada dels darrers raigs del sol.

S
SIMETRIA:  Proporció  adequada  de  les  parts  d'alguna 
cosa, en relació amb el conjunt.

T
TALLA: Qualsevol escultura, especialment de fusta.
TÈCNIQUES:
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TETRAMORF:  Símbols  dels  quatre  evangelistes  que 
envolten  el  Pantocràtor  en  l'art  romànic.  Són:  l'àngel, 
Sant Mateu; el bou, Sant Lluc; el lleó, Sant Marc; l'àguila, 
Sant Joan. 
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TIMPÀ:  Espai  triangular  dins  les  cornises  d'un  frontó, 
que sol anar decorat amb escultures o relleus. També es 
diu així l'espai semicircular o apuntat de les portalades 
romàniques o gòtiques.
TRANSSEPTE: Nau transversal d'una església que s'obre 
davant el presbiteri, perpendicular a la nau principal.
TROMPA: Petita volta semicònica amb la part ampla cap 
a  fora,  que  serveix  per  ajustar  la  base  circular  d'una 
cúpula a un espai poligonal de la planta.

V
VITRALL: Armadura metàl·lica amb vidres, utilitzada en 
portes i finestres. Màxim esplendor durant l’art gòtic.
VOLTA:  Estructura  arquitectònica  corbada  que  cobreix 
un  espai  i  descarrega  el  pes  sobre  murs,  pilars, 
contraforts,  etc…  L'arquitectura  de  volta  es  va  usar  a 
Mesopotàmia,  i  va ser perfeccionada a Roma, Bizanci  i 
estils  posteriors..  Pot  ser  construïda  amb  carreus  en 
forma de falca, expressament tallats per encaixar, o amb 
rajols, essent necessari aleshores utilitzar una cintra per 
muntar-la.

• VOLTA  DE  CANÓ.  Volta  generada  pel 
desplaçament d'un arc de mig punt al llarg d'un eix 
longitudinal. Típica del Romànic és molt feixuga i 
requereix murs gruixats i contraforts.
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• VOLTA  APUNTADA  O  OGIVAL.  Volta  formada 
per la projecció de l'arc ogival o apuntat.

• VOLTA  PER  ARESTA.  Estructura  arquitectònica 
corbada  que  cobreix  un  espai  quadrat  i  està 
formada per la intersecció de dues voltes de canó. 
Típica  del  Romànic  és  molt  feixuga  i  requereix 
murs gruixats i contraforts.

• VOLTA DE QUART D’ESFERA.  Equivalent  a  un 
quart d’esfera que cobreix generalment l’espai d’un 
absis semicircular.

• VOLTA  DE  CREUERIA.  L'encreuament  d'arcs 
apuntats coberts amb la plementeria, descarrega el 
pes  a  l'interior  sobre  els  pilars  de baquetons  i  a 
l'exterior sobre arcbotants i contraforts.
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VOLUTA:  Element  decoratiu  espiral  característic  dels 
capitells de l'ordre jònic de l'art grec, però utilitzat també 
posteriorment.
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Visita a la Catedral

Aquí parlarem de la visita realitzada a la catedral amb la 
Imma Teixell, el dia 24 d’octubre de 2009, que va servir 
per aclarir alguns aspectes del treball de recerca i a més 
conèixer més coses sobre la Catedral de Tarragona.
Vam començar la visita al claustre,  on bàsicament vam 
veure  mules  i  cavalls,  camells  i  dromedaris.  Ens  vam 
aturar a la porta que dóna accés a l’interior de la catedral 
des del claustre42; ens va explicar que aquesta porta va ser 
encaixada en aquell  mur,  i  que segons algunes  teories, 
havia sigut pensada per l’entrada principal de la catedral; 
però  en  canviar  algunes  de  les  idees  inicials  de  la 
construcció principal, ja no els hi va servir, i la porten allí. 
Tot  i  així,  és  una  porta  molt  important,  feta  amb 
materials  de  primer  ordre;  però  poder  el  fet  d’estar 
encaixada en un lloc que no era el seu, dóna la sensació 
de ser menys important. Com a elements formals, es va 
parlar  de  l’estatisme  general  de  les  figures  de  la  porta 
(tant  les  del  timpà  com  les  dels  capitells),  que 
generalment no presenten cap moviment; i després dels 
capitells, amb el viatge dels reis mags i el naixement, on 
la  Verge Maria  apareix  estirada en el  moment del  part 
(moment que no se sol representar); hi podem veure un 
punt  de  moviment  en  els  reis  mags,  que  avancen  de 
escena en escena del capitell.
Desprès ja vam entrar a la catedral,  i  ens vam dirigir a 
l’Altar Major. Primer de tot vam parlar de la situació dels 

42 Vegeu annexos fotogràfics, fotografia 13.
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altars:  el  primer  que  hi  havia  hagut,  dedicat  a  Sant 
Fructuós  i  els  seus  diaques,  estava  més  avançat  que 
l’actual, dedicat a Santa Tecla i la Verge Maria. 
Però  vam  deixar  el  retaule  pel  final,  i  vam  parlar 
primerament del frontal de Santa Tecla; aquest mostra la 
intenció  de  recuperar  l’esplendor  de  la  ciutat  de 
Tarragona, perduda durant la invasió àrab, representa les 
ganes de tornar a ser els primers de tot el Mediterrani; 
també ens mostra l’origen de Santa Tecla i de la ciutat: el 
romà. Ens mostra també els romans com a dolents, ja que 
són els qui permeten i fan els martiris a Santa Tecla. A 
partir d’aquí ens va fer una síntesi de tot el que podíem 
veure  en  el  frontal:  la  predicació  de  Sant  Pau,  les 
acusacions  del  seu  pretendent  i  de  la  seva  família,  els 
martiris  (on  sempre  està  acompanyada  d’un  àngel  o 
arcàngel  i  la  mà  de  Déu)  i  la  salvació;  també  en  va 
destacar  l’aparició  en  el  relleu  de  columnes 
salomòniques, la qual cosa demostrava que s’inspiraven 
en elements clàssics.  També vam parlar de la polèmica 
que  envolta  l’escena  central,  la  figura  masculina  calba, 
amb barba  i  que beneeix  a  Santa  Tecla,  és  Sant  Pau o 
Jesús? Sempre hi ha hagut diversitat d’opinions, pot ser 
Sant Pau per la forma en com és representada la figura i 
perquè ens mostra un home calb; o és Jesús i es crea així,  
junt amb la mà de Déu i l’Esperit Sant (situats a la part 
superior un a cada costat), la Santíssima Trinitat; o potser 
l’autor jugar amb això, i pretén que es pugui interpretar 
de  les  dos  maneres.  De  totes  formes,  Imma  creu  més 
probable la primera opció.
Després, vam passar a parlar del  retaule  de Pere Joan. 
Se’n  va  destacar  la  delicadesa,  ostentació  i  gran  nivell 
artístic general del retaule. D’aquí també ens va fer una 
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síntesi de les diferents escenes que s’hi poden veure: la 
predicació  de  Sant  Pau,  on  es  parla  de  la  universalitat 
d’aquesta,  ja que hi ha tot  tipus de gent (grans,  petits, 
joves, homes, dones, etc.); els diferents martiris: el de les 
flames,  el  dels  lleons,  el  dels  rèptils  i  el  dels  cavalls;  i 
finalment, la salvació de la Santa i adquisició del braç. En 
resum,  un  retaule  molt  important,  pel  seu  realisme  i 
característiques,  on  podem  veure-hi  un  regust  clàssic, 
sobretot  en  l’arquitectura  on  estan  ambientades  les 
escenes, que es veu inspirada en l’art clàssic que es podia 
veure  en  aquella  època  a  Tarragona  (i  que  actualment 
encara la podem veure).
Vam seguir per la sala de darrera l’altar, l’absis, i la sala 
del  tresor  de  la  catedral.  Després  vam  continuar  la 
passejada per l’interior de la catedral, vam parar-nos a la 
Capella del Baptisme, restaurada fa poc temps, i on ens va 
ensenyar uns relleus dels sostre. I desprès ja vam seguir 
cap a la Capella de Santa Tecla,  d’on en vam parlar de 
l’estructura, dels relleus, de la seva importància i de les 
característiques del seu estil.
Vam acabar de donar el tomb a la catedral, fixant-nos en 
petits  relleus  on  estaven  representats  alguna  mena 
d’instruments musicals típics de l’època. Des d’allí,  vam 
tornar a sortir al claustre, on ens vam passejar pel pati 
interior.
Un cop acabat això, i ja per acabar la visita, vam tenir la 
sort  de  poder  visitar  l’interior  de  l’edifici  on  estan  les 
cases dels canonges, on fa pocs anys es va restaurar una 
paret  (que  segurament  pertanyia  a  l’antiga  casa  dels 
canonges), on també s’hi poden veure els arcs torals que 
les aguantaven.
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I ja per acabar el comentari, parlarem d’altres idees que 
van sorgir durant la visita. La primera, que la catedral es 
va construir a sobre del Temple romà dedicat a August, 
cosa  que  no  és  només  pràctica  i  econòmica,  sinó  que 
també  simbolitza  el  triomf  del  cristianisme  sobre  el 
paganisme. I la segona i última, el que vaig treure de la 
conversa amb la Imma Teixell sobre la tomba de la Beata 
Tecla,  situada a l’acròpolis  que hi ha al  aparcament de 
Parc Central, la qual ella creu que no va tenir cap mena 
de relació amb la Santa Tecla que es venera actualment a 
Tarragona (opinió a contrastar amb altre gent que sí que 
ho creu).
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Entrevista amb Mossèn Aragonès

Durant l’entrevista, vaig aprofitar per parlar amb ell de 
cinc temes diferents sobre  els  quals  encara tenia  algun 
dubte, no n’havia tret l’aigua clara o em feia falta tenir 
més varietat d’opinions.

El culte a Santa Tecla a Tarragona
Primer  vam  parlar  de  l’origen  de  la  devoció  de  Santa 
Tecla a la ciutat.  D’on en remarca que no podem estar 
segurs de cap de les teories que hi ha, ja que ens basem 
principalment en fets històrics. Descarta la vinculació de 
Santa Tecla  amb la Beata Thecla,  ja  que tampoc tenim 
cap mena de prova que ens dugui a poder-les relacionar. 
Tampoc creu possible que vingui per una possible visita 
de Sant Pau a la ciutat.  Primerament, perquè no es pot 
provar  de  cap  manera  que  aquest  Sant  vingués  a 
Tarragona durant les seves predicacions. Però no només 
per  això,  sinó també pel  fet  que Sant  Pau predicava  la 
vida de Crist, no pas de Santa Tecla. I finalment, també 
perquè no se sol retre culte a Sants o Santes mortes en 
dates properes, i menys probable és durant els temps on 
es suposa que passen els fets.
Mossèn Aragonès trobarà més probable, però no per això 
certa, la hipòtesi que diu que el patronatge de Santa Tecla 
ve donat a causa de l’arribada d’una possible relíquia de 
la  Santa  durant  una  immigracions  en  temps  dels 
visigots43. Aquesta relíquia es perdrà.
43 Ens en parla Luitprando en un text que diu: “El año tercero de Sisenando Audace  
Pontífice Tarraconense, aportó guiada de un Ángel, una arca a Tarragona, con una  
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En aquest apartat remarca, també, que la devoció a Santa 
Tecla ha de venir de ben segur abans de la invasió dels 
àrabs, ja que diferents documents ho proven.

Les relíquies de Santa Tecla
Mossèn Aragonès creu que en l’adquisició de la relíquia al 
1231  és  possible  gràcies  a  la  bona relació  que hi  havia 
entre Jaume II i el rei d’Armènia, ja que el primer va estar 
a punt de casar-se amb una filla del rei d’Armènia, tot i 
que la  cosa no va acabar  del  tot  bé.  Però  tot  i  així,  la 
relíquia de la Santa arribà a Tarragona.
Un altre punt del qual el mossèn fa esment és que el fet 
que tenir  la  relíquia  és  més aviat  simbòlic  ja  que,  com 
podem  saber  que  la  relíquia  de  Santa  Tecla,  morta  a 
Seleucia  uns  1100  anys  abans,  és  realment  la  que  ens 
entreguen?
Quan  pregunto  per  la  possibilitat  de  la  troballa  de  la 
relíquia robada durant la Guerra del Francès, el 1811, diu 
simplement que sí que n’ha sentit a parlar, i que sí que és 
veritat  que  se  suposa  que  a  Tarragona  hi  ha  les  dos 
relíquies, però en remarca la importància del simbolisme, 
més que sigui o no real l’os que hi pugui haver a l’interior.

El culte de Santa Tecla a Tarragona
Quan parlem del culte actual a Santa Tecla remarca que 
ara per ara, el que es té en compte durant les festes de 
Santa Tecla, no és tant l’adoració o culte a la Santa, sinó 
la  popularitat  o tradició  de les  festes majors que hi  ha 

parte del cuerpo de Santa Tecla Virgen y Mártir Discípula de San Pablo, con una  
inscripción dentro que lo significaba. El año 633 fue recibida con gran gusto del  
Prelado y los Ciudadanos, y el caso escrito, por carta del Prelado Audace al rey  
Sisenando, causó admirable alegría a España”
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arreu del país. És a dir, ara per ara durant la Festa Major 
grossa de Tarragona, el que es fa és seguir la tradició.

Estàtua de Santa Tecla de l’entrada de 
l’exterior de l’Hospital de Sant Pau i Santa 
Tecla
Aquest tema i el següent seran els més breus.
D’aquí,  parlem  simplement  de  l’autor  de  l’estàtua: 
Gallard. Escultor que té el taller a prop de  Pallaresos, i 
treballa com arquitecte en la construcció  de la Sagrada 
Família a Barcelona.

Pintura de Sant Pau i Santa Tecla
Quan  li  trec  el  tema  d’aquesta  pintura  em  diu  que 
m’esperi i va a buscar-me quadre, que és l’esborrany de la 
pintura que a la Capella de l’Hospital de Sant Pau i Santa 
Tecla, el qual l’autor li va dedicar a ell.
L’autor  és  un  metge  del  mateix  hospital,  de  cognom 
Anglès (no me’n va saber dir el nom).
Arrel d’això vam parlar de l’antiga decoració que hi havia 
hagut en aquesta capella. Des que mossèn Aragonès està 
allí, només hi havia hagut una altra decoració: una Verge 
al centre de l’altar.
Quan li parlo dels relleus que hi havia hagut abans de la 
Guerra Civil, em diu que no ho coneix.
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Annexos fotogràfics

Arquitectura
Catedral de Tarragona

 Interior, exterior i claustre
 Capella de Santa Tecla
 Porta de Santa Tecla 
 Santa Tecla la Vella
 Altres

Antic Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
 Planta
 Façana
 Decoració
 Antigues

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla (evolució)
Carrer i portal de Santa Tecla
Avinguda de Santa Tecla
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Fotografia 1. Planta de la Catedral amb les parts analitzades en el 
treball situades.
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Fotografia 2. Cimbori octogonal i absis de la catedral.

 

151



Fotografia 3. Cimbori octogonal de la catedral.
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Fotografia 4. Façana de la Catedral de Tarragona de nit.
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Fotografia 5.  Vista lateral de la Catedral de Tarragona. Es veu la 
cúpula de la Capella de Santa Tecla i el cimbori octogonal.
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Fotografia 6. Vista antiga de la Catedral de Tarragona . Fotografia 
treta del llibre Tarragona a través de les Postals.

Fotografia 7. Projecte de restauració de la Catedral de Tarragona, 
d’Elies Rogent i August Font. 1884.

155



Fotografia 8. Nau central. Es pot veure que la fotografia està feta 
durant el procés de restauració actual.
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Fotografia 9. Façana de la Catedral de Tarragona, 1914 (Fons 
Salvany)

Fotografia 10. Absis de la catedral de Tarragona, 1914 (Fons Salvany)
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Fotografia 11. Interior de la Catedral de Tarragona, 1914  (Fons 
Salvany).

Fotografia 12. Catedral de Tarragona, Altar major, 1919  (Fons 
Salvany) .
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Fotografia 13. Vista general de la Catedral de Tarragona, 1919 (Fons 
Salvany).

Fotografia 14. Catedral de Tarragona, Porta de Santa Tecla, 1924 
(Fons Salvany).
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Fotografia 15. Absis de la Catedral de Tarragona, 1912  (Fons 
Salvany).

Fotografia 16. Catedral de Tarragona. Vista del claustre al migdia, 
1924  (Fons Salvany).
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Fotografia 17. Catedral de Tarragona, passadís del claustre, 1924 
(Fons Salvany).

Fotografia 18. Nau lateral.
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Fotografia 19. Nau lateral.
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Fotografia 20. Absis d’una nau lateral. Capella de Santa Maria dels 
Sastres.
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Fotografia 21. Part de l’absis de la nau central.
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Fotografia 22. Retaule de l’altar Major de la Catedral de Tarragona.
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Fotografia 23. Interior del claustre de la Catedral de Tarragona. Porta 
d’accés de l’església al claustre.

Fotografia 24. Claustre de la Catedral de Tarragona.
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Fotografia 25. Capella de Santa Tecla a la Catedral de Tarragona. 
Coneguda també com a Capella del Marbres.
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Fotografia 26. Porta de Santa Tecla. Fotografia treta del llibre 
Tarragona a través de les Postals.

Fotografia 27. Fotografia actual de la Porta de Santa Tecla.
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Fotografia 28. Exterior de Santa Tecla la Vella.
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Fotografia 29. Interior de Santa Tecla la Vella.

Fotografia 30. Interior de Santa Tecla la Vella.
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Fotografia 31. Santa Tecla la Vella. Fotografia treta del llibre 
Tarragona a través de les Postals.
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Fotografia 32. Possible planta de l’Antic Hospital de Sant Pau i Santa 
Tecla. 
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Fotografia 33. Façana de l’antic Hospital de Santa Tecla de 
Tarragona, 1915  (Fons Salvany).

Fotografia 34. Façana de l’antic Hospital de Santa Tecla de 
Tarragona, 1915  (Fons Salvany).
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Fotografia 35. Antic Hospital de Sant Pau i Santa Tecla i Carrer i 
Portal de Santa Tecla. Fotografia treta del llibre “El Consell Comarcal 

a l’Antic Hospital”.

Fotografia 36. Fotografia actual de l’Antic Hospital de Sant Pau i 
Santa Tecla.
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Fotografia 37 i 38. Arcades de l’Antic Hospital de Sant Pau i Santa 
Tecla durant el procés de restauració. Fotografia treta del llibre “El 

Consell Comarcal a l’Antic Hospital”.
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Fotografia 39. Arcs de la portalada de l’Antic Hospital de Sant Pau i 
Santa Tecla. Fotografia treta del llibre “El Consell Comarcal a l’Antic 

Hospital”.
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Fotografies 40, 41, 42 i 43. Detalls dels capitells utilitzats en la façana 

d’aquest hospital. Fotografia treta del llibre “El Consell Comarcal a 
l’Antic Hospital”.

  
Fotografies 44, 45 i 46. Capitells situats als finestrals de l’Antic 

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla. Fotografia treta del llibre “El 
Consell Comarcal a l’Antic Hospital”.
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Fotografies 47 i 48. Finestres de l’Antic Hospital. Fotografia treta del 

llibre “El Consell Comarcal a l’Antic Hospital”.

Fotografia 49. Creu de la part superior de l’Antic Hospital. Fotografia 
treta del llibre “El Consell Comarcal a l’Antic Hospital”.
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Fotografia 50. Estàtua que representava a Santa Tecla i que presideix 
la façana.  Està completament mutilada. Fotografia treta del llibre “El 

Consell Comarcal a l’Antic Hospital”.

Fotografia 51. Carrer de les Coques. A la dreta tenim la Catedral de 
Tarragona  i a l’esquerra el Consell Comarcal. Fotografia treta del 

llibre Tarragona a través de les Postals. 
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Fotografies 52, 53, i 54. Aquestes imatges corresponen als plànols 
realitzats en els anys 1961, 1971 i 1975, fets per les diferents fases de 
remodelació de l’actual Hospital de Santa Tecla.  Fotografia treta del 
llibre: Història moderna de l’Hospital de Santa Tecla: 1939 – 1990, 

de Josep Adserà i Martorell.

Tot seguit, veurem aquest canvi a través d’imatges.

Fotografia 55. Rambla Vella finals del XIX, quan s’anomenava 
Rambla de Sant Carles. Fotografia treta del llibre Tarragona a 

través de les Postals.
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Fotografia 56. Imatge on podem veure a la Rambla Vella l’Hospital 
de Sant Pau i Santa Tecla. Fotografia treta del llibre: Història 

moderna de l’Hospital de Santa Tecla: 1939 – 1990, de Josep Adserà 
i Martorell.

Fotografia 57. Façana de l’Hospital de Santa Tecla. En destaca la 
porta d’entrada del segle XVI. Fotografia treta del llibre: Història 

moderna de l’Hospital de Santa Tecla: 1939 – 1990, de Josep Adserà 
i Martorell.
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Fotografia 58. Cantonada de l’hospital. Fotografia treta del llibre: 
Història moderna de l’Hospital de Santa Tecla: 1939 – 1990, de 

Josep Adserà i Martorell.

Fotografia 59. Façana de l’hospital, on tornem a veure la seva 
característica porta d’entrada encara conservada. Fotografia treta del 
llibre: Història moderna de l’Hospital de Santa Tecla: 1939 – 1990, 

de Josep Adserà i Martorell.
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Fotografia 60. Porta d’entrada a la capella de l’Hospital de Santa 
Tecla. Fotografia treta del llibre: Història moderna de l’Hospital de 

Santa Tecla: 1939 – 1990, de Josep Adserà i Martorell.

Fotografia 61. Capella de l’hospital durant una cerimònia. Fotografia 
treta del llibre: Història moderna de l’Hospital de Santa Tecla: 1939  

– 1990, de Josep Adserà i Martorell.
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Fotografia 62. Capella de l’hospital buida. Podem veure el fons un 
retaule presidit per la Mare de Déu. Fotografia treta del llibre: 

Història moderna de l’Hospital de Santa Tecla: 1939 – 1990, de 
Josep Adserà i Martorell.
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Fotografia 63. Interior de l’hospital. Fotografia treta del llibre: 
Història moderna de l’Hospital de Santa Tecla: 1939 – 1990, de 

Josep Adserà i Martorell.
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Fotografia 64. Imatges de l’enderroc de la capella per du a terme les 
reformes de l’hospital. Fotografia treta del llibre: Història moderna 

de l’Hospital de Santa Tecla: 1939 – 1990, de Josep Adserà i 
Martorell.
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Fotografia 65. Moment de l’enderroc de l’interior de l’hospital. 
Fotografia treta del llibre: Història moderna de l’Hospital de Santa 

Tecla: 1939 – 1990, de Josep Adserà i Martorell.

Fotografia 66. Maqueta del projecte de remodelació de l’Hospital de 
Sant Pau i Santa Tecla, 1764. Fotografia treta del llibre: Història 

moderna de l’Hospital de Santa Tecla: 1939 – 1990, de Josep Adserà 
i Martorell.
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Fotografia 67. Imatge del moment de les obres fetes a l’hospital a 
partir de l’any 1971. Fotografia treta del llibre: Història moderna de 
l’Hospital de Santa Tecla: 1939 – 1990, de Josep Adserà i Martorell.

Fotografia 68. Façana de l’Hospital tal com és actualment. 
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Fotografia 69. Imatge del carrer de Santa Tecla al poc temps d’haver 
sigut inaugurat. Fotografia treta del llibre “El Consell Comarcal a 

l’Antic Hospital”.
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Fotografia 70 i 71. Imatge del Carrer de Santa Tecla abans i després 
d’haver sigut restaurat. Fotografia treta del llibre “El Consell 

Comarcal a l’Antic Hospital”.

  
Fotografies 72  i 73. Imatges dels esgrafiats que podem trobar a les 
parets de les cases del Carrer de Santa Tecla. Fotografia treta del 

llibre “El Consell Comarcal a l’Antic Hospital”.
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Fotografia 74. Aquí veiem el balcó del Mediterrani. Aquest passeig 
antigament s’havia dit el Passeig de Santa Tecla segons apareix a 

l’arxiu fotogràfic del Fons Salvany.
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Escultura i pintura
Escultura

 Obres analitzades en el seu conjunt.
 Obres no analitzades per falta de dades.

Pintura
 Obres analitzades en el seu conjunt.
 Obres no analitzades per falta de dades.

Gravats
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Fotografia 75. Frontal de la Catedral de Tarragona.

Fotografia 76.  Detall del frontal on veiem la predicació de Sant Pau.
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Fotografia 77.  Aquí podem veure el moment en que jutgen a Santa 
Tecla i la condemnen.

Fotografia 78. Es discuteix qui és l’home que beneeix a Tecla. Segons 
unes fons és Sant Pau, segons altres és el mateix Jesús.
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Fotografia 79. En aquestes escenes veiem els diferents martiris 
soferts per la Santa, i també la seva ascensió al cel.
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Fotografia 80. Santa Tecla que presideix el retaule de l’Altar Major de 
la Catedral de Tarragona, junt amb la Verge Maria.
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Fotografia 81. Detall del llibre que sosté la Santa en les seves mans.

Fotografia 82. Detall de la palma daurada sostinguda per la Santa.
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Fotografia 83. Predel·la del retaule de l’Altar Major de la Catedral de 
Tarragona.

Fotografia 84. Les tres primeres escenes del retaule de Pere Joan, ens 
mostren la predicació de Sant Pau, el suplici de les flames, i el suplici 

de les feres.
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Fotografia 85. Aquesta imatge ens mostra els diferents sants que 
integren el centre de la predel·la. Al mig de tot veiem a Jesús Crist i a 

la Verge Maria.

Fotografia 86. Les tres últimes escenes representades en aquesta 
predel·la són el suplici dels rèptils, el dels braus i finalment, 

l’adquisició del braç.
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Fotografies 87 i 88. Aquí veiem més detalladament els atributs 
d’aquesta Santa Tecla feta amb fusta daurada.
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Fotografia 89. Relleu de la Capella de Santa Tecla de la Catedral de 
Tarragona.
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Fotografies 90 i 91. Relleus laterals de la Capella de Santa Tecla a la 
Catedral de Tarragona.
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Fotografia 92. Braç de Santa Tecla sostingut per una de les estatuetes 
de la santa.

Fotografia 93. Santa Tecla feta amb plata que sosté la seva palma del 
martiri.
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Fotografia 94: Sepulcre de l’arquebisbe Joan d’Aragó. Altar Major de 
la Catedral de Tarragona. A la part superior es pot veure l’armari on 

es guardava  el reliquiari del segle XIV.
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Fotografia 95. Clau de volta amb Santa Tecla al centre amb un lleó als 
peus, la palma i el llibre a les mans i dues “taus” al fons. Està ubicada 
a l’antiga Capella de Santa Tecla, actualment capella de Sant Oleguer.
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Fotografia 96. La Verge amb Sant Pau i Santa Tecla als costat, estan 
situats sobre l’armari on es guardava a l’Edat Mitja la relíquia del 

braç de Santa Tecla, que esta situat sobre la tomba de l’Infant i 
l’arquebisbe de Tarragona Joan d’Aragó. Altar Major de la Catedral 

de Tarragona.

Fotografia 97. Sepulcre de l’Infant Joan d’Aragó l’any 1919 (Fons 
Salvany)
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Fotografia 98. Retaule de Sant Pere, Apòstol. Trobem a Santa Tecla 
en un dels compartiments de la predel·la.
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Fotografia 99. Retaule dels Goig de la Mare de Deu, a l’església de la 
Sang d’ Alcover, tal com era abans de 1936. Actualment està 

desmembrat, es van perdre algunes escenes  i les conservades es 
troben al Museu Diocesà de Tarragona. Santa Tecla, a la dreta del 

Crist, encara es conserva.
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Fotografia 100. Imatge de Santa Tecla on és coronada per uns 
angelets i sosté la palma del martiri. Un dels àngels porta el braç de 

la santa.

Fotografia 101. Part inferior del mateix quadre amb un paisatge de 
Tarragona al fons, on veiem representades diferents escenes del seu 
martiri. També hi ha uns símbols dels quals no hem conegut la seva 

iconologia.
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Fotografia 102. Imatge de Santa Tecla sostenint la tau.

Fotografia 103. Imatge d’uns lleons als peus de la Santa.
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Fotografia 104. Imatge que ens representa la llegenda sobre com 
s’obté el braç de Sant Tecla. No està inclosa en el treball perquè no hi 

apareix Santa Tecla. 

Es tracta d’una escena del retaule de Santa Tecla i el Sants Joans que 
ocupava la primera capella de Santa Tecla a la seu de Tarragona, 

actualment incomplet.
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Fotografia 105. Imatge on veiem a la Santa en el suplici dels lleons. 
No està inclosa en el treball perquè no hem aconseguit informació.

Fotografia 106. Veiem a Santa Tecla a la dreta de la imatge amb la 
palma del martiri i amb la relíquia del seu braç. Aquesta obra no està 

inclosa en el treball per falta de documentació.
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Fotografies 107 i 108. Són dos exemples de diferents gravats on surt 
Santa Tecla. N’hi ha molts i de molt diversos, però es va decidir no 
incloure’ls en el treball. Normalment, com es veu aquí, les imatges 

acompanyaven a cartells o portades de llibre; al tractar-se de gravats 
els trobem repetits ens diverses ocasions.
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Fotografia 109. Gravat sobre la glorificació de Santa 
Tecla. Existeix un llibre publicat l’any de Jordi Morant Clanxet: 

Iconografia de Santa Tecla, que recull totes les imatges de la santa en 
goigs i gravats.
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