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Avui, 15 de desembre de l’any 2014 rememorem l’acte que va tenir lloc entre 
el capítol de la catedral i l’Hospital de la ciutat davant de l’arquebisbe fa 550 
anys. En aquell temps, les dues institucions que van impulsar el nou projecte 
cercaren l’entesa d’ambdues per tal d’oferir un servei tan necessari per a la 
societat del segle XV com per a la del segle XXI: l’atenció a les persones.

L’any 1464 les necessitats, els recursos, la tècnica i la medicina eren diferents 
de les d’avui en dia però el valor sempre imperant va ser el de l’ajuda al més 
dèbil. A l’hospital, hom no només hi podia trobar llit i menjar, sinó que, més 
enllà d’això, hi trobava una institució que l’aixoplugava.

Plànol de Tarragona publicat a España Sagrada vol. XXIV d’Enrique Flórez l’any 1769 amb la situació 
dels hospitals de Tarragona fins l’any 1464.
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1: Hospital de la Seu i, a 
partir de 1464 de Santa 
Tecla 
 
2: Llebroseria i 
posteriorment, Hospital de 
la Ciutat 
 
3: Hospital de la ciutat 
 
 
4: Hospital Nou de la ciutat 

1: Hospital de la Seu i, a partir de 1464 de Santa Tecla
2: Llebroseria i posteriorment, Hospital de la Ciutat
3: Hospital de la ciutat
4: Hospital Nou de la ciutat
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La vida urbana i la reocupació d’espais a la ciutat de Tarragona va iniciar-se 
al voltant del que, en època romana, havia estat l’espai del recinte sagrat i del 
fòrum provincial. 

El creixement demogràfic i les necessitats del moment portaran a l’ocupació, 
també, de part de l’arena de l’antic circ romà, conegut com “el Corral”, a la zona 
de l’actual plaça de la Font.

Les notícies existents ens descriuen que almenys entre els anys 1130 i 1150 
les muralles s’havien reparat i estaven dretes, mentre que la vida urbana i 
comercial s’havia reprès amb certa rapidesa. 

Símbol d’aquesta represa econòmica, a la Part Alta de la ciutat havia 
començat, pels volts de l’any 1171, la construcció de la catedral. Paral·lelament, 
altres edificis com les oficines del bisbe i les dependències de la canònica estaven 
dempeus, així com també altres edificis singulars de la ciutat.

Ben a prop, també s’iniciava la construcció de l’Hospital de la Seu, el primer 
hospital de pobres que tenim documentat a la ciutat. De fet, els hospitals són 
unes institucions clau per a l’anàlisi de la trajectòria històrica de les ciutats 
medievals des dels quals es generaran els canvis socials i de mentalitat necessaris 
per conèixer noves actituds davant la malaltia, la pobresa i la marginació.

1. L’Hospital de la Seu (1171-1464)

Almenys a partir de l’any 1171 va existir un hospital a Tarragona quan 
l’arquebisbe Hug de Cervelló (1163-1171), en el seu testament, va llegar 100 
morabatins a l’obra de l’hospital que, segons diu, ell mateix havia iniciat. 

L’hospital era propietat del capítol, tot i que l’hospitaler, la dignitat que se’n 
feia càrrec, no havia de passar comptes davant d’ell.

Aquest centre estava adreçat a tots els pobres que hi acudissin. Per contra, 
els canonges malalts eren atesos a la infermeria pel canonge infermer en una 
casa a la vora de la capella de Sant Pau.

De l’Hospital de la Seu sabem amb tota certesa que ja l’any 1180 estava 
totalment consolidat, disposava de rendes pròpies i de terres que arrendava a 
tercers per tal que el seu rendiment servís per a la seva pervivència. 

Les primeres notícies que tenim de l’hospitaler entès com a tal són de l’any 
1207 quan apareix en un manament que el papa Innocenci III fa a ell i a l’abat 
de Santes Creus.
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L’hospitaler delegava en una altra persona les tasques diàries de l’hospital. A 
aquesta persona, valgui la redundància, també se l’anomena hospitaler.

Entre les obligacions d’aquest càrrec hi havia la de residir a l’hospital i acollir 
a tots els pobres que hi anaven a dormir. També la d’oferir-los menjar, beure 
i medecines, pagar els serveis d’un metge (4 florins l’any), enterrar els que allí 
morien, acollir als expòsits que s’hi abandonaven, canviar la palla dels llits dues 
vegades l’any, il·luminar cada nit tant l’interior com l’exterior de l’edifici i fer-hi 
les reparacions necessàries.

L’hospital i l’hospitaler també tenien el dret de retenir les robes mortuòries 
de tot aquell qui traspassava a l’hospital fins a rebre’n una recompensa dels 
familiars del difunt a canvi. Això va fer que la institució fos vista amb recel per 
bona part de la població.

Això i l’estat en què es trobava l’edifici a mitjan del segle XV va facilitar que 
es dissolgués la institució com a tal i es fundés l’Hospital de Santa Tecla.

Aspecte actual de la façana de l’Hospital vell de 
Santa Tecla (Foto N. Sánchez)
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2. La llebroseria i l’Hospital de la ciutat

Alguns autors afirmen que a principis del segle XIII va existir a Tarragona 
una llebroseria. 

La falta de documentació coetània no ens ho permet afirmar amb exactitud 
però sembla ser que aquesta es va instal·lar als voltants de l’Església dels Sants. 
Aquesta església es trobava en un dels camins dels afores de la ciutat, prop de la 
Torre dels Heretges, en un terreny proper on avui es troba el convent dels pares 
carmelites, al carrer Assalt.

Al segle XIV la lepra havia minvat molt. Potser per això, el comensal de la Seu, 
Pere Carabasser, l’any 1370 va fundar un nou hospital de titularitat municipal. 
Aquest va ocupar l’antiga llebroseria, un cop aconseguits els permisos necessaris 
per traspassar-hi les rendes, i pels volts de l’any 1384 s’hi van realitzar les obres 
d’adequació.

L’hospital va romandre allí fins a l’any 1387 quan el mal estat de l’edifici va 
portar els cònsols a comprar-ne un de nou dins les muralles de la ciutat. Es va 
optar per la casa que fins aquell moment ocupava el Pes de la Farina, al Corral, 
a la zona de l’actual ajuntament.

Ben aviat aquest edifici també va necessitar que la ciutat hi portés a terme 
importants reformes. A més, sovint hi mancava l’hospitaler. Malauradament la 
ciutat no sempre podia sufragar aquestes obres, ja que havia de destinar bona 
part del seu fons a la reparació de les muralles.

Uns anys més tard es va decidir vendre l’edifici i utilitzar-ne un altre. Sense 
deixar el Corral, aquesta vegada es va situar a la banda de cases que per la seva 
part del darrere donaven a la muralleta (actual Rambla Vella). Aquesta zona de 
la ciutat va ser la més malmesa durant el setge de Joan II a la ciutat l’any 1462 
i el sostre de l’hospital es va ensorrar.

Dos anys més tard, l’any 1464, però, es va constituir la unió amb l’Hospital 
de la Seu.

3. Altres exemples d’assistència als desvalguts 

Els hospitals eren les institucions encarregades d’assistir a tota aquella 
població desemparada. Oferien refugi nocturn als peregrins, aliment i llit als 
pobres i malalts i també acollien els infants abandonats. En determinades 
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èpoques de l’any, també acollia les prostitutes i les retirava de la vida pública.
Però l’assistència a la població desafavorida no tan sols es portava a terme 

des de l’hospital sinó que altres institucions i causes pies s’ocupaven del seu 
resguard. Entre aquestes institucions benèfiques podríem anomenar l’Almoina 
de Santa Tecla, que s’encarregava d’oferir dinar cada dia als pobres de la ciutat.

Per altra banda, en les diverses epidèmies de pesta que va patir la ciutat 
es van habilitar diferents locals com a hospital. Un dels centres que s’havia 
utilitzat sovint era l’església de Sant Pere de Sescelades.

4. Fundació de l’Hospital de Santa Tecla (1464)

Malgrat els esforços de totes dues parts, tant l’Hospital de la Seu com el 
de la ciutat rebien els recels de la població; el primer a causa del mal estat en 
què es trobava l’edifici i el segon perquè, des de l’inici de la seva existència, no 
havia aconseguit consolidar-se i els edificis que havia ocupat semblaven vells 
i mal abastits en un moment en què la ciutat no podia destinar-hi els recursos 
necessaris.

Per tot això, el capítol de la catedral i els cònsols de la ciutat van aconseguir 
que el 15 de desembre de l’any 1464 l’arquebisbe Pedro d’Urrea fundés un nou 
hospital sota la seva protecció.

Aquesta fundació havia de prendre efecte a partir del primer dia de l’any 
següent i s’havia de regir segons els següents manaments:

- El nou hospital quedava sota l’advocació de la patrona Santa Tecla.
- Ambdós hospitalers dels hospitals preexistents havien de reunir els 

capbreus, rendes, llits i robes per al naixent hospital. A més, al de l’Hospital de 
la Seu se li prohibeix poder rebre qualsevol renda després del dia 1 de gener.

- S’instaurava el dret de tenir un bací a la catedral i a altres llocs de la diòcesi 
per tal de poder fer captes generals.

- S’establia el traspàs de 50 lliures dels censos que la ciutat pagava a l’Almoina 
de Santa Tecla per l’hospital. 

- A més, també es va implantar l’obligació de llegar quelcom a l’hospital en 
qualsevol dels testaments fets a Tarragona i l’obligació del notari a recordar-ho 
sota pena d’excomunió.

- El govern del nou hospital quedava a mans de dos administradors, un 
eclesiàstic designat pel capítol i un laic nomenat pel consell de la ciutat, els 
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quals, a la vegada, comptaven amb l’ajuda de dos col·laboradors, un canonge i 
un cònsol. 

- Aquests administradors havien de contractar servents que serien els que 
durien a terme les tasques diàries de l’hospital.

Aquests manaments es van penjar a la catedral i a llocs visibles d’arreu de la 
diòcesi per tal que tothom en fos coneixedor.

Pel que fa a la ubicació d’aquest nou hospital es va decidir ocupar el mateix 
lloc que ocupava el de la seu, realitzant-hi algunes obres de millora i ampliació.

Es creu que és en aquest moment quan es col·loca la santa Tecla de la façana, 
s’obren els arcs de la planta baixa i es construeixen les dues plantes superiors.

5. Transcripció de l’acta de la fundació de l’Hospital de 
Santa Tecla (15.12.1464)

Còpia realitzada en temps de l’arquebisbe Gonzalo Fernández de Heredia 
(1490-1511): 

In Christi nomine amen. Novernint universi quod anno a nativitate domini 
millesimo quadrigentesimo sexuagesimo quarto die vero sabatti quinta decima 
mensis decembris intitulata. Cum ad reverendissimi in Christo patris et domini 
domini Petri miseratione divina santeque Terraconem ecclesie archiepiscopi 
noticiam pervenisset quod in Hospitali Sedis Terracone sich dich dicto lo 

Escut heràldic de l’arquebisbe 
Pedro de Urrea (Foto AHAT)
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Hospital Nou quod pre dictam civitatem Terracone pro subvemendis Christi 
pauperibus de novo fabricatur exeo quia sejuncti et seperati nech in uno 
nech in alio necessaria Christi pauperibus pro hospitalitate decenti ad Dei 
servicium exponebantur et tribuebantur. Pro tanto volens eadem paternitas 
reverendissima ut vecum decet presulem et pastore et cui de Christi ovibus et 
pauperibus subveniendis pertinet predictis hospitalitati succurrere ipsaque 
hospitalia in unum et melius reducere et reformari de et cum consensu et 
espressa voluntate honor capituli sedis et consilii universitatis civitatis predicte 
Terracone qui etiam de provisione decenti super hiis eundem reverendissimi 
domini patriarcha et  archiepiscopi supplicarunt ad laudem Dei beateque Tecle 
virginis et protromartiris patroneque Terracone pius hoc opus exequendo et 
intentum dominacionis sue aperiendo fent statuhit ac solvendi cum ordine 
promulgavit capitula ordinaciones statuta et reformaciones sequentes. 

En nom de Deu  e de la gloriosíssima verge Maria e de la benaventurada 
Sancta Tecla prothomartir patrona e senyora de la ciutat e camp de Tarragona. 
Com cascun prelat en la sua diòcesi sia pare e patró de les coses pies e a son 
offici se spera fonir plantar e reformar aquelles. E per tant com en la dita ciutat 
sien dos spitals lo hu dit Spital de la Seu, l’altre Spital Nou los quals son menys 
sufficients a les necessitats dels pobres occorrents per no haver compliment 
de les coses necesàries a la hospitalitat. E per ço los dits dos spitals axí stants 
mal sufficients, nos en Pere per la gracia de Deu Patriarcha de Alexandria e 
archebisbe de Tarragona havem desliberat a la honor de Jesuchrist e utilitat 
dels dits pobres los dits dos spitals reduyr a hu e com per relació de alguns 
notables hómens siam informats lo Spital de la Seu esser en loch pus comú als 
mesters e mes convenient e ab menys despeses poder-se ampliar, enballir e 
magnificar havem manat e ordenat de eab consentiment del capítol e ciutat que 
l’ospital que·s diu Spital Nou sia tolt elevat e tot quant ha en aquell axí lits com 
qualsevol forniments e emoluments sien transferits e portats al dit spital de la 
Seu e en aquest d’aquí avant agregats lo qual manam e ordenam d’aquí avant 
sie nomenat Hospital de Sancta Tecla patrona e senyora ja dita e statuhim e 
ordenam que sie regit sots les ordinacions e retgles davall scrites.

E primerament ordenam e facultat denam en per tos temps que los 
administradors del dit spital puxe tenir e fer tenir baci en la seu e per tota la 
diòcesis e fer acapte general en les batons e en temps de fer l’oli e tota hora que 
los serà be vist e atorgar e fer atorgar indulgencies e perdons quants se porà per 
altres prelats a tots los porregints de llurs facultats al dit spital e als ministres 
de aquell.
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Item statuhim e ordenam que dels censals que vuy en dia la ciutat fa a la 
Almoyna de Sancta Tecla ne sien levades cinquanta lliures barchinonesas e les 
dites cinquanta lliures barchinonesas e les dites cinquanta lliures asignam de 
annua pensió al for que vuy stan al dit spital en adiutori de aquell e la propietat 
concernent vuy aquelles.

Item ordenam hi stathuim a supplicació de la ciutat que tots los fahents 
testaments o ordinació axí eclesiàstichs, religiosos e no religiosos sien tenguts 
regonexer a fer lexa en dit testament o ordinació al dit spital a la voluntat del 
testador e que lo notari qui rebrá lo testament sie tengut fer-ho recordant al dit 
testador e sots pena de excomunicació la qual proferim en aquests scrits contra 
lo tal notari no observant nostra present ordinació. E si lo testador o ordenador 
eclesiastich o secular no volrà regonexer ho fer lexa al dit spital o morra ab 
intestat pus haie en vàlues a quantitat de cent lliures barchinoneses li puxen 
esser demanats en sos bens sinch sous e si aurà més de cinquanta lliures dos 
sous, e si aurà cinquanta lliures ho menys dotze diners. Salvat empero poder als 
administradors o puxen en los dits dos caps darers de les vàlues dispensar si los 
serà vist se’n dega menys demanar.

Item com lo augment e conservació de semblans coses pres stigua en 
la bona administració statuhim e ordenam que lo dit spital sia regit per dos 
administradors. Lo hu eclesiastich elegit per lo capítol e l’altre laich e ciutadà 
elegit per lo consell de la ciutat los quals ajen tot lo poder de administrar be 
e faelment a la utilitat del dit spital de eab consell de dos consellers la hu axi 
matex ecclesiastich elegit per lo dit capítol e l’altre secular e ciutadà elegit per 
lo dit consell de la ciutat los quals dos administrados ajen a regir per dos anys 
e passats los dits dos anys ajen esser remoguts e de nou elegits per lo forma 
desús dita e consellers axi mateix axí matex e sien tenguts retre leal compte en 
poder nostre o de aquell o aquells que nos hi deputarem e nostres successors 
haver diffinició de aquells e si cars sdevindrà que per les dites eleccions dels dits 
administradors o consellers o algú de aquells insurgia differencia ho questió en 
lo capítol ho consell en tal cas nos ho successor puxam elegir e fer elecció de 
aquella condició que serà feta differencia o questió en lo capítol o consell de 
tal regidor o regidós, consaler o consellers e aquells per nos elegits ajen lo dit 
poder. E axí matex ordenam que la dita elecció se ha a fer deu dies abans de la 
fi dels dits dos anys e si per necligència ho remitència no serà fet per lo capítol 
o consell de la ciutat en tal cas no·s puxan elegir segons dessús és dit.

Item volem hi ordenam e poder donam que los dits dos administradós 
hagen facultat de posar servents en lo dit spital. E remoure aquells e constituir 
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los salaris e fer compres e vendes als dos del dit spital ab conselll dels dits 
consellers los quals administradors agen per lurs treballs salari condecent per 
nos assignador de mes o de menys segons los treballs que hauran sostenguts.

Item ordenam que per execució de les dites coses los dos de nou elegits 
administrados, ço és lo discret mossen Pere Carenyena per part de capítol 
e lo venerable en Nicolau Albanell per part de la ciutat sien tenguts prestar 
iurament que be e fahelment segons Déu e lurs consiències a tota utilitat dels 
pobres e spital administraran. E sobre l’ospital e coses concernents en aquell 
en poder de nostre vicari e volem e manam que la lur administració comense 
lo primer dia del mes de janer vinent que serà del any mil quatrecents sexanta 
cinch e durarà per los dos anys com dessús es dit. E los altres administradós 
succehints sien tenguts de jurar com dessús es dit e axí tots en per ços temps 
successivament.

Item ordenam e statuhim que los dits mossèn Pere Carenyena e senyer en 
Nicolau Albanell sien tenguts rebre ab beneffici de inventari totes les robes, 
cartes, capbreus e altres qualsevol coses que s’esguarden als dits dos spitals 
e de aquelles a la fi de llur regiment hagen a donar migençant inventari als 
successivament cascuns e volem e manam que en les coses fahedores los 
capítols dessús ab consell dels consellers novament elegits ço es lo reverent 
mestre Joan Vidal, mestre en Theologia, sacristà e canonge de la nostra seu de 
Tarragona per lo honorable capítol e lo honorable senyer en Simó Lorenç ara 
cónsol, ciutadà de la dita ciutat per part de la dita ciutat.

Item ordenam e manam que lo venerable mossèn Ferrando de Yebra, spitaler 
e canonge de dita seu sie tengut dar e liurar totes les robes, cartes, capbreus e 
quasevol altres coses que se sguarden al dit spital als dits dos administradós los 
quals ho rebran ab lo dessús dit inventari e que del dit primer de janer en avant 
no sie tengut entremetres de la administració del dit spital ni rebre nengunes 
rendes e omoluments sperants hi sguardants al dit spital e pobres ans en lo 
dit inventari fahedor he tengut denunciar tots aquells als dits administradors. 
E per ço totes les coses ajen son acabament volem e manam que los dessús 
capítols e ordinacions sien manifestades e publichades en les trones de la seu, 
viles e lochs de la diocesi ab sos cartells segons serà vist fahedor sie tengut 
denunciar tots aquells als dits administradors e al notari de la ciutat a fi que de 
vuy en avant sortescha son effecte e manam al dit notari en forma públicha de 
aquestes statuts e ordinacions e promulgació de aquells face carta públicha en 
memòria sempiterna una hi moltes per recondir en les caxes de la ciutat, capítol 
e spital tot a lahor de Jesuchrist.

opuscle AHAT Hospital.indd   12 03/12/14   17:27



13

Quequidem capitula ordinaciones statuta et refformaciones eodem instanti 
jussit dominatio sua publicari ut predictur et notifficari quarum virtute eodem 
die honorabilis Petrus Caranyena presbiter comensalis et parrochialis sedis 
pro ecclesia et Nicolaus Albanell civis Terraconem pro civitate administratores 
hospitalis Terracone iuxta ipsorum capitulorum formam prestiterunt 
iuramentum ad sancta dei quator evangelia eorum manibus corporaliter 
tacta in posse multum honorabili domini Peregrini Mir canonici archidiaconi 
Villesicie ac prefati reverendissimi domini patriarche archiepiscopi vicarii 
generalis quod ipsi bene et legaliter se habebunt in dicta administratione iuxta 
continentiam videlicet et seriem ipsorum capitulorum. De quibus omnibus  
singulis tam proparte capituli quamque civitatis petierunt fieri hoc publicum 
instrumentum ad eternam memoriam infuturum habendam ad laudem 
dei  omnipotentis et eius gloriosissime genetricis beateque Tecle virginis 
et prothomartiris patroneque Terracone. Que fuerunt acta et firmata anno 
mense dieque predictis presentibus protestibus honorabile Jacobo Campaner, 
presbitero comensale sedis, Geraldo de Bacho, presbitero, Berengario Dalmau 
et Petro Macip, mercatoribus Terracone et aliis pluribus in multitudine copiosa. 

Sig(+)num mei Johannis Citges pro reverendissimo in Christo patre et 
domino Gundissalvo miseratione divina sancte Terracone ecclesie archiepiscopo 
in remotis agente eiusque reverendissimi paternitatis acte notarii publici dicte 
civitatis qui hoc libet scribi feci et clausi. 

AHCT.- Pergamí núm. 294
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Còpia de l’acta de fundació realitzada en temps de l’arquebisbe Gonzalo Fernández de Heredia 
(1490-1511) (Foto AHCT) 
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El 15 de desembre de 1464, Pedro de Urrea, arquebisbe de Tarragona i patriarca d’Alexandria, va unir l’Hospital de la Seu, que pertanyia 
al capítol de la catedral i l’Hospital nou, que depenia de la ciutat. La necessitat de tenir una institució adequada, eficient i moderna 
dedicada a l’atenció a les persones així ho exigia.

Avui, doncs, com a successors dels seus fundadors, ens plau, tot evocant amb joia el seu bell inici, agrair aquells que al llarg del temps 
han col·laborat i continuen col·laborant en el seu funcionament. 
També volem refermar el nostre compromís, impulsant i afavorint, ara més que mai, una tasca il·lusionada i compromesa a favor de 
l’atenció integral a les persones. 

La Xarxa Santa Tecla Sanitària i Social, hereva d’aquells valors, presidida actualment per Mn. Joan Aragonès Llebaria, commemora el 550 
aniversari de la fundació de l’Hospital de Santa Tecla, tot celebrant, amb el conjunt de la ciutadania, la continuïtat d’un model que vol 
donar resposta a les necessitats sanitàries i socials de la població.

Excm. i Rvdm. Sr. Jaume Pujol Balcells   Il·lm. Sr.  Josep Fèlix Ballesteros   Joan Aragonès LlebariaArquebisbe de Tarragona      Alcalde de Tarragona     President de la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla
Tarragona, 15 de desembre de 2014

6. Document commemoratiu signat per l’Excm. i Rvdm. Sr. 
Jaume Pujol i Balcells, arquebisbe de Tarragona, l’Il·lm. 
Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova, alcalde de Tarragona, 
i Mn. Joan Aragonès Llebaria, president de la Fundació 
Hospital Sant Pau i Santa Tecla
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El 15 de desembre de 1464, Pedro de Urrea, arquebisbe de Tarragona i 
patriarca d’Alexandria, va unir l’Hospital de la Seu, que pertanyia al capítol de 
la catedral i l’Hospital nou, que depenia de la ciutat. La necessitat de tenir una 
institució adequada, eficient i moderna dedicada a l’atenció a les persones així 
ho exigia.

Avui, doncs, com a successors dels seus fundadors, ens plau, tot evocant 
amb joia el seu bell inici, agrair aquells que al llarg del temps han col·laborat i 
continuen col·laborant en el seu funcionament.

També volem refermar el nostre compromís, impulsant i afavorint, ara més 
que mai, una tasca il·lusionada i compromesa a favor de l’atenció integral a les 
persones.

La Xarxa Santa Tecla Sanitària i Social, hereva d’aquells valors, presidida 
actualment per Mn. Joan Aragonès Llebaria, commemora el 550 aniversari de 
la fundació de l’Hospital de Santa Tecla, tot celebrant, amb el conjunt de la 
ciutadania, la continuïtat d’un model que vol donar resposta a les necessitats 
sanitàries i socials de la població.

Excm. i Rvdm. Sr. Jaume Pujol Balcells 
Arquebisbe de Tarragona  

Il·lm. Sr. Josep Fèlix Ballesteros
Alcalde de Tarragona

Joan Aragonès Llebaria
President de la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla

Tarragona, 15 de desembre de 2014
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