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Un nou arquebisbat
per als comtats catalans
A Tarragona, amb el nom de Santa
Tecla s’han batejat hospitals, carrers i capelles, a més de la catedral, la qual va ser dedicada a la
santa. Dins el temple, la lletra tau
que la identifica llueix més de tres
mil set-centes vegades com a escut del Capítol de la Catedral. A
fora, però just al darrere, un altre
temple que porta el seu nom passa desapercebut. Santa Tecla la
Vella és una petita capella gairebé
oblidada. Però des de quan san-

ta Tecla és patrona de la ciutat? I
què guarda aquesta capella al seu
interior? Ens hi acompanyen?
Sota l’ombra d’uns xiprers i d’un
teix, a la cantonada del carrer de
les Coques i el carrer de Sant Pau,
s’amaga una capella romànica
construïda a inicis del segle XIII
amb materials reutilitzats d’època
romana. L’interior i els voltants de
la capella són avui un impressionant lapidari, on restes romanes

Santa Tecla la Vella. Foto: Rafael Lopez-Monné
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comparteixen espai amb sepulcres de tota època, com la magnífica tomba de l’arquebisbe Bernat
d’Olivella, del 1287.
Durant segles aquest indret fou
el principal cementiri de la ciutat.
S’estenia al llarg del carrer de les
Coques —conegut com el Fossar—
fins a tocar l’església de Sant Llorenç. En temps de pesta, la capella
va ser el lloc triat per als funerals, i
així s’evitava que els cossos infectats entressin a la catedral. Alguns
arqueòlegs i historiadors apunten
que Santa Tecla la Vella podria estar relacionada amb l’antiga catedral d’època visigoda, i han buscat
en aquest espai l’origen del culte
a la santa. D’altres han relacionat
santa Tecla amb una inscripció del
segle V dC dedicada a una altra
Tecla, la beata Tecla d’Egipte.
Tanmateix, el patronatge de santa
Tecla sobre Tarragona sembla ha-

Santa Tecla
ver nascut a l’edat mitjana, a partir
del segle XI. En aquells anys, als
comtats catalans, cada cop més
independents, els calia desfer-se
de la tutela de l’Arquebisbat de
Narbona. L’opció més factible era
fundar un arquebisbat català. La
situació a la Península hi va ajudar. El papa Urbà II, alarmat per
l’avenç musulmà dels almoràvits,
va donar suport al projecte. Aprofitant el prestigi de la Tàrraco dels
primers cristians, es van proposar
recuperar Tarragona per a la cristiandat, una ciutat que havia restat
abandonada durant segles.
Cercant les arrels apostòliques
vinculades a sant Pau que ajudessin a aconseguir la independència
respecte a l’Església de Narbona, va aparèixer Tecla, una deixebla de l’apòstol, i, des d’aquell
moment, aquella noieta romana
es va convertir en la patrona de
la ciutat.
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