
Molta gent a Tarragona encara no ho sap: 
Santa Tecla ja no és santa 

Com un "dany col·lateral" del Concili Vaticà II, del qual encara celebrem els 50 anys, 
tarragonins i tarragonines ens hem quedat sense una patrona en el cel que vetlli per 
nosaltres. 
El Concili va instituir -amb bon criteri- una comissió que fes neteja del santoral de 
l'església romana (martirologi) i aquesta comissió va decidir suprimir de la memòria de 
l’església catòlica romana el record de la dona que a l’església antiga havia estat 
venerada amb els títols de “protomàrtir” (la primera màrtir) i “igual als apòstols”. 
A la conferència de premsa feta en el Vaticà (2 d’octubre de 2001) per a presentar la 
nova edició del Martirologi romà, Mons. Francesco Pio Tamurrino va dir que, d’aquest 
llistat de sants i santes, havien quedat exclosos tots aquells sobre els quals hi havia 
dubtes seriosos, l’existència dels quals estaria fonamentada en tradicions espúries, 
incertes o totalment llegendàries. I s’havien mantigut aquelles figures de les quals hi 
havia constància de que havien rebut un culte des de temps immemorials. I Tecla seria 
una d’aquestes figures. 
Aleshores, ¿quines eren les raons amagades que tenien els senyors -suposo que no hi 
havia cap dona- d’aquesta Comissió vaticana? Una dona, la teòloga alemanya Anne 
Jensen (1941-2008), especialista en els escrits de l’església antiga, promotora de la 
teologia feminista i que treballà en l’Institut Ecumènic de Tübingen sota la direcció de 
Hans Kung, preguntà per saber-les. 
La resposta no fou massa precisa (almenys així ho va entendre Anne Jensen): que 
possiblement Tecla mai no havia existit, que no seria més que l'heroïna d'una novel·la 
de la literatura cristiana de finals del segle II (Els Fets de Pau i Tecla). 
És veritat que Tecla no surt en cap dels escrits “oficials” del Nou Testament: no és 
citada mai per Sant  Pau a les seves cartes (i això que hi surten moltes dones). 
Una segona resposta, apuntada pel Relator (portaveu) Ambrosius Eszer OP., en carta del 
22 març 1986, de la Congregació Romana per les canonitzacions, fou que l’obra dels 
Fets de Pau i Tecla tenia per objectiu defensar i justificar una pràctica, aviat 
condemnada per l’església: la convivència de dos ascetes, un home i una dona, en una 
espècie de “matrimoni espiritual”, lliure de sexualitat, però no d’erotisme. 
Contràriament al que havia passat en l’església antiga que havia glorificat a aquesta jove 
verge d’Iconi (l’actual Konia de Turquia), ara, la Comissió vaticana troba que havia fet 
més que mèrits propis per patir aquest nou martiri: no només es vantava de ser la 
companya (espiritual?) de sant Pau, sinó que es manifestava com una dona autònoma 
(autonomia que ja havia demostrat en refusar casar-se, “en contra de les lleis de la 
ciutat”, amb l’home que li havia buscat la família) en la seva tasca d’apòstol: ensenyar, 
evangelitzar i batejar. I fins i tot es va batejar a sí mateixa. 



El Concili ens "ha matat" a Santa Tecla, cosa que en el seu temps ni el foc (a la seva 
ciutat natal) ni les feres (a Antioquia de Pisidia) aconseguiren, però no ha pogut cremar 
el llibre de la nostra "santa", que resta com un viu testimoni de la vida eclesial del segle 
II, a on les dones evangelitzaven i batejaven, pràctica que ja alguns discutien. 
Tal era el cas del misogin Tertul·lià (voltants de l’any 200) qui es preguntava, en clara 
referència a Tecla, si “l'atreviment de la dona que va usurpar el dret d'ensenyar, 
arrabassarà també el dret de batejar?”. Per a ell era clar que qui havia negat a les 
dones el dret a la paraula, el dret a poder preguntar, a les assemblees comunitàries (ja 
tindrien temps, un cop a casa, de preguntar- lo als seus marits), no podia haver concedit a 
una dona el dret de predicar, evangelitzar i batejar. Així ho deduïa ell del que Sant Pau 
manava als cristians de Corint. (Veure el text). 
I unes preguntes: 
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? 
Com és que, a la nostra societat de la informació, el que sabien tots els participants en el 
Congrés Internacional Tecla, celebrat a Tarragona l’any 2011, no ho saben avui dia 
molts dels qui participen a les reunions dominicals de les parròquies o molts dels qui 
cada any s’apleguen a la catedral el 23 de setembre? Els participants en el Congrés, 
entre ells el Sr. Arquebisbe metropolità de Tarragona (i primat) que el va inaugurar el 
27 d’octubre d’aquell any 2011, sabien que Santa Tecla ja no era santa. I així no va ser 
estrany que “el que el primer dia va ser un rumor, en els seients de la sala congressual, 
el segon dia es convertís en un clamor: la necessitat de tornar la santa al llistat del 
santoral de l’església romana”. 
A quina santa el Sr. Arquebisbe encomana la feligresia tarragonina en les seves 
solemnes pregàries a la catedral el dia 23 de setembre? ¿No és això enganyar el poble? 
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La resposta del Sr. Arquebisbe 
 

El text d’en Tertul·lià 
Tanmateix l'atreviment de la dona que va usurpar el dret 
d'ensenyar, arrabassarà també el dret de batejar? [...] I si 
algunes defensen els Fets, mal anomenats de Pau, i l'exemple de 
Tecla, per justificar el dret de la dona a ensenyar i a batejar, cal 
que sàpiguen que el prevere que a l'Àsia va escriure aquesta obra, 
com si fos de Pau, va acabar convicte i confés d'haver-ho fet per 
amor a l'Apòstol i va perdre la seva dignitat. Com pot semblar 
inclòs en la fe que Pau donés a la dona el poder d'ensenyar i de 
batejar, ell que mai no va permetre a les esposes que preguntessin 
en la comunitat eclesial? Digué: que callin, i preguntin els seus 
marits a casa seva! (I Corintis 14, 34-35)." (De Baptismo, 17, 4-5). 
 

 

http://www.tinet.cat/~fqi_ct04/imp/tecla_bisbe.doc
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