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Les vicissituds
de les relíquies de la santa
superar-ne els defensors i van avançar a sang i foc pel carrer de l’Assalt,
fins a arribar al pla de la Seu.

Gravat del setge napoleònic
de Tarragona, 1811. Autor A. Thiers.

Cada 23 de setembre, la relíquia del
braç de santa Tecla surt de la capella on es guarda durant l’any per ser
mostrada al públic durant tot el dia.
Al vespre, al final de la professó,
captura totes les mirades en el seu
retorn triomfal a la catedral. Però
què és el que conté realment el reliquiari del braç? Són les relíquies
que van arribar el 1321 a Tarragona?
Corria l’any 1811 i les tropes napoleòniques van triar la conquesta
de Tarragona com a objectiu. El 28
de juny, després de cinquanta-cinc
dies de setge acarnissat, els francesos van llançar un atac sorpresa a la
part baixa de la ciutat, on hi havia
el fortí dels Infants. Van aconseguir

Acabada la batalla, el mariscal francès Suchet, enrabiat per la defensa
tan obstinada que havia trobat, va
decidir convertir Tarragona en un
escarment per a altres ciutats i va
permetre tres dies de saqueig, violacions i matances. Antonio Lissoni, un oficial de cavalleria italià, ho
descriu així:
«La ciutat fou presa per la mort,
per la rapinya i la violació; i no puc
recordar tant de mal sense commoure’m (...) En un sol lloc, el més
ampli de tots, es contaven més de
dos mil morts de mil horribles i variades formes, apilats els uns sobre
els altres...»
Anys abans, bona part del tresor
de la catedral va abandonar la ciutat cap a Mallorca amb l’arquebisbe Mon y Velarde. Tanmateix, la relíquia més preuada va romandre a
Tarragona, però va succeir l’inevitable: el reliquiari va desaparèixer.
Temps després, va arribar la notícia que el convent de Santa Eulàlia de Sarrià custodiava una relí-
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quia de santa Tecla. Segurament
es tractava d’un fragment de braç
que el mateix rei Jaume II s’hauria
quedat per a la seva devoció personal. Aquells fragments són els que
guarda el nou reliquiari que, des del
23 de setembre del 1814, es mostra
a la ciutat.
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El darrer gir d’aquesta història el
va protagonitzar Vicent Matias, un
nano d’onze anys que va assegurar
haver vist d’amagat com els francesos llençaven els bocins d’ossos
de la santa a les escales de la capella de Santa Tecla. Els va recollir i
els va lliurar al caporal Ramón Castrillo. Temps després, les relíquies
van ser reclamades i el 1930, en
època del cardenal Vidal i Barraquer, es van donar per autèntiques.
Així doncs, avui la catedral no en
custodia una, sinó dues relíquies
de santa Tecla.
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