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Fa unes setmanes vostè va intervenir en el debat obert sobre “santa Tecla” a les pàgines 
de “Més Diari” (27/09/2013). Tota participació en un debat públic, per part de qui 
ostenta la presidència d’una entitat ciutadana, és digna de lloança. 
No sé si el títol que encapçalava l’article depenia de vostè o de la direcció del diari: 
“Seria estrany que algú s’hagués inventat a Santa Tecla”. Aquest títol em va 
sorprendre, i molt: d’alguna manera era deixar-nos a tots els amants de la literatura 
castellana sense la figura d’aquell “hidalgo” que “vivía en un lugar de la Mancha, de 
cuyo nombre no quiero acordarme”. I a tots els catalans, i amants de la literatura 
catalana, sense el “Tirant lo Blanc” del valencià Joanot Martorell. 
Sense aquesta capacitat d’inventar ¿què quedaria del nostre univers referencial? 
¿Quedaria “San Manuel, bueno y mártir”, aquell capellà de poble creat per Don Miguel 
de Unamuno? 
Sense aquesta capacitat d’inventar, ¿què ens quedaria de Jesús de Natzaret? 
Però a l’autor que, a finals del segle II, va escriure sobre una Tecla (a qui ell li donava 
vida a mitjans del segle I) no li calia molta imaginació ni molta capacitat inventiva, 
perquè “santa Tecla” (a mitjans-finals del segle II) existia, no com una figura individual, 
sinó com una figura col·lectiva (un “col·lectiu de dones d’església”) que defensaven no 
només el dret a mantenir una convivència, un “matrimoni espiritual”, amb un company 
masculí (certament sense sexualitat, però sí amb cert erotisme), sinó també el dret de les 
dones de “predicar, evangelitzar i batejar”. Aquest “col·lectiu de dones”, que realment 
existia, és el que ha estat foragitat del santoral de l’església catòlica romana per una 
comissió del vaticà. Però d’aquest tema, si m’ho permet, podem parlar un altre dia. 
Avui ho deixem com una hipòtesi. 
Avui, el meu propòsit és més modest. En l’article hi ha una afirmació seva (i té tot el 
dret de dir que es van mal interpretar les seves paraules) per la qual es dedueix que a 
sant Jordi, “que és el patró de diversos territoris i nacions, entre els qual hi ha 
Catalunya, Aragó, Portugal, Anglaterra i Djibouti, li va passar el mateix, va ser exclòs 
del Santoral”. Aquesta darrera frase (“li va passar el mateix, va ser exclòs del 
Santoral”, que el diari posava entre cometes) em va deixar un tant  intranquil, doncs 
qüestionava la primera pregunta  de les tres amb les quals jo concloïa el meu article: 
“Com és que els senyors de la Comissió vaticana es van atrevir amb una dona (santa 
Tecla) i no es van atrevir a fer el mateix amb un home (sant Jordi), l’existència 
històrica del qual és potser més difícil de provar?” 
En principi, una afirmació del President de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense 
podia tenir, en un tema d’aquesta mena, més crèdit que la pregunta d’un veí de 
Bonavista, fins i tot si aquest pot tenir, gràcies a una connexió adsl, un tracte freqüent 
amb el Sr. Google. 



De fet, quan en dies posteriors reenviava el meu escrit a alguns amics, ja els advertia 
que potser caldria suprimir aquesta primera pregunta. Però era una cosa sobre la qual no 
calia discutir: calia només trobar un “santoral” posat al dia (editat, doncs, en 
posterioritat al Decret de la Congregació per el Culte Diví i la Disciplina dels 
Sagraments del 29 de juny de 2004) i amb tots els segells d’autenticitat eclesials. 
Ni calia discutir ni donar una resposta immediata. Per trobar un “santoral”, vivint a un 
dels Barris de Ponent, m’és més fàcil aprofitar un viatge a Barcelona que anar a la Part 
Alta de Tarragona. I sant Jordi segueix figurant en el santoral en el seu 23 d’abril i la 
Tecla d’Iconi, la patrona de Tarragona, no. Ni en l’índex. 
Sr. President, abans d’escriure o de fer afirmacions a un diari, què li hagués costat 
consultar un santoral posat al dia? 
Per cònsol de tarragonines i tarragonins cal dir que la patrona de Tarragona no ha estat 
l’única Tecla exclosa del santoral. Suposo que el caràcter col·loquial de la seva conversa 
amb Més Diari és el responsable d’aquest fragment: “D’altra banda, l’historiador 
recorda que de Tecles n’hi ha, com a mínim, unes disset de diferents i que només ha 
estat la de Tarragona, la procedent de Konia, la que s’ha exclòs del Martirologi”. 
Tinc per casa un “Martirologio Romano” que, encara que a la primera plana s’anuncia 
com “Nueva Edición Española”, està editat a Valladolid l’any 1929, “conforme a la 
edición típica vaticana de 1922”. En aquest “martirologi” hi consten, ben lluny de “les 
disset de diferents”, sis Tecles, entre elles la del 23 de setembre, la d’Iconi de Licaònia, 
la nostra. 
No puc ni és necessari fer un recorregut per les diverses edicions del martirologi fins 
arribar a la de 1960, la darrera abans del Concili. D’aquestes sis Tecles de 1922 només 
s’ha mantingut a l’edició actual una: l’abadessa dels monestirs alemanys de Ochsenfurt i 
Kitzingen de finals del segle VIII. I ha estat afegida una Tecla japonesa, esposa de Pau 
de Nagaishi, els quals juntament amb el seu fill Pere foren martiritzats a Nagasaki, amb 
una cinquantena més de cristians i cristianes el 10 de setembre de 1622. 
La destral vaticana no ha tallat el coll només a la Tecla tarragonina, sinó també a una 
Tecla de Roma (26 de març), a una altra de Palestina, martiritzada a la persecució de 
Dioclecià de principis del segle IV (19 d’agost). Aquí hi ha una cosa curiosa: l’edició de 
1922 feia esment, en primer lloc, de Timoteu i després dels “sants Tecla i Agapi”, sense 
indicar que fossin marit i muller. Ara, el martirologi actual manté la figura de Timoteu i 
fa desaparèixer la parella de Tecla i Agapi: una manera potser d’evitar preguntes 
intempestives (eren parella vivint en “matrimoni espiritual”?). La destral també ha 
acabat amb una Tecla africana (30 d’agost), mare de dotze fills màrtirs, i amb una altra 
Tecla romana (3 de setembre), morta amb altres tres verges i màrtirs durant el regnat de 
Neró. 
Em sembla que el diari ja no em dóna més espai per a fer més precisions... Però sant 
Jordi no ha estat exclòs del santoral. Que consti en acta per consol de la gent de 
Djibouti. 
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