Tecla d'Iconi: una santa sense auréola
Com deuen saber els nostres lectors, cada any, el
23 de setembre, mentre a Barcelona estem preparáronos per a celebrar la festa de la Mare de Déu de la
Mercé, a Tarragona están celebrant Santa Tecla; i no
pas de qualsevol manera, sino amb la máxima categoría litúrgica de «solemnitat», igual que la Mercé
a Barcelona. I, tanmateix, si acudiu al «Martirologi
Roma», que és, podríem dir, el llibre oficial deis sants,
no la hi trobareu.— Qué ha passat?— J.T.
Tecla d'Iconi o, senzillament, santa Tecla no té auréola, i no és pas que mai no l'hagi tingut o que l'hagués perdut alguna vegada, sino que l i han pres. Així ha
estat, exactament, en la revisió del Martirologi Roma,
el catáleg oficial de sants de FEsglésia Católica, prescrita peí concili Vaticá II: els revisors de la comissió
vaticana han esborrat la Santa de la llista!
Aquest gest drástic contrasta vivament no sois amb
la desbordant ampliació del santoral provocada peí devessall de beatificacions i canonitzacions deis darreres
anys, sino amb els testimonis a favor de santa Tecla
que podem recollir ja des deis temps antics fins al del
Martirologi de 1998, que fins i tot recorda que «els
sants pares la celebra ven amb les majors lloances».

presenten molts trets fantasiosos propis de les novelIes d'aquell Món HeHenístic, pero aixó no vol dir que
cap borrall del que consignen no sigui veritat. No és
inversemblant que unes feres, peí motiu que fos, no
despleguessin contra la víctima l'agressivitat calculada
pels botxins o que un ruixat imprevisible apagues els
foc que s'havia enees per cremar-la, esdeveniments,
tant l'un com l'altre, tinguts per prodigis paorosos. I
un d'aquests dos casos podría ser el que realment patí
santa Tecla, la qual, sobrevivent, arriba a la vellesa
amb honors de mártir en les comunitats cristianes del
seu entorn.
Nascuda a Iconi (Asia Menor) i filia de bona casa,
l'encisadora Tecla es converteix al cristianisme, renuncia a unes noces ja compromeses i abandona la familia
per seguir a Pau, que l'ha convertit. Enamorada del
seu mestre, es talla la cabellera i es vesteix d'home per
acompanyar-lo amb mes llibertat i menys risc. Quan
comunica a Pau que se'n volia tornar a la seva ciutat
natal, contesta l'Apóstol: «Ves-hi i ensenya la paraula
de Déu!», un encárrec que complí fins a la fi de la seva
llarga vida.

Lina intrusa en el camp apostólic?
lina dona massa próxima a Pau?
El relat de la monja Egéria
Valgui com exemple testimonial el corprenedor relat, en bon llatí, de la monja Egéria (o Etéria) d'un
episodi del seu pelegrinatge a Egipte, Palestina i Mesopotámia els anys vuitanta del segle IV. Arribada a
Seléucia, a la vora del Tigris, li va faltar temps per
pujar a la plana alta, ais afores de la ciutat, agenollarse davant del sepulcre de santa Tecla i llegir després de
cap a peus les seves Actes, d'ús corrent en les funcions
litúrgiques del santuari. «Vaig donar grácies infinites
a Crist, Déu nostre» —comenta la bona monja— «que
s'ha dignat per a mi, indigna i gens mereixedora, a
acomplir del tot els meus desitjos» (23,5). Gran era,
dones, la venerado a la Santa en qualitat de primera
dona cristiana mártir i deixebla i acompanyant de sant
Pau en la seva tasca missionera. Manuscrits medievals
de les «Actes de Pau i Tecla» l'anomenen protomártir
i apóstol i un codi esmenta el martiri «de santa Tecla,
la igual ais apóstols, i primera mártir entre les dones».

Les Actes de Pau i Tecla
Bé és veritat que aqüestes Actes, escrites a la darreria del segle II, no formen part del Nou Testament i

Ais primmirats revisors vaticans del Martirologi
desplagueren greument les referéncies de les Actes a
l'activitat apostólica de Tecla, considerant-la intrusa
en un ámbit estrictament reservat ais homes, i , pitjor
encara, el seu gran amor per Pau i la convivencia itinerant amb ell. En conseqüéncia, la declararen inexistent,
com si les Actes senceres fossin obra d'un advocat del
diable, en un procés de canonització, que revelessin
la transformació maléfica d'una mártir i apóstol en la
perpetua dona fatal, temptadora irresistible deis sants
barons. No s'adonaren que les salutacions de Pau, al
final de la seva Carta ais Romans (cap. 16), manifesten un intens contacte de l'Apóstol amb cristianes: ell
anomena Prisca «col-laboradora seva» i realga, sense
reserves, la feina de Maria, Trifena, Trifosa i 1'«estimada Persis», que «s'escarrassen» per la comunitat.
És un mot grec que ell aplica a si mateix, mes d'una
vegada, per a designar la seva propia funció apostólica: «m'he escarrassat mes que tots ells (els apóstols);
no jo, sino la gracia de Déu que hi ha en mi» (ICor
15,10). Pero en cas que se n'adonessin, no passaria
res, ja que el grau d'abstracció d'una sobria llista de
salutacions epistolars no deixa entrellucar al lector la
possible atractivitat d'aquelles dones com tampoc la
relació afectiva concreta entre elles i ell.

Si la bona monja Egéria tornes a la térra a la recerca
de santa Tecla i fullegés el nou Martirologi quedaría
desconcertada un cop hagués constatat la supressió
implacable. Pero si conserves el seu delit de pelegrina
que la impel-lí, en vida, a caminar incomptables quilómetros per les regions d'Orient, tindria el gran consol
de percebre nombrosos testimoniatges clars de cuite
a la seva santa: no sois ruines venerables com les de
la basílica de Silifke al peu del Taunus, sino mostres

vives com l'església i monestir de monges de Maalura
a Siria, la capella a la catedral de Burgos, el retaule
d'alabastre policromat de Pau i Tecla a catedral de
Tarragona i la festa popular a aquesta ciutat... Ben mirat, a la gloriosa santa Tecla l'impertinent clericalisme
androcéntric l i ha arrabassat l'auréola, pero així i tot,
ella manté la seva presencia entre els mortals.
Valentí Fábrega Escatllar

Arbitres internacionals
Tot llegint els evangelis, trobem unes quantes escenes, no pas gaires, on algú intenta que Jesús faci d'arbitre en casos concrets; és a dir que dirimeixi amb autoritat judicial, un conflicte real entre ciutadá i institució
o entre ciutadans. L'Evangeli és pie de principis étics,
pero no entra mai a resoldre litigis.
Així veiem el moment en qué els qui cobraven el
tribuí del temple l'hi reclamen (Mt 17, 24-27). Jesús explica a Pere el perqué de la seva conducta pragmática.
No vol emetre sentencia; no és aquesta la seva feina.
Trobem la mateixa mena de resposta práctica i en
certa manera evasiva com a sortida neutral a la pregunta
sobre si és permés o no de pagar el tribuí al César (Mt
22, 15-27).
Quan Jaume i Joan (Me 10,35-40) o llur mare (Mt
20,20-23) l i demanen que els adjudiqui el primer i segon lloc al regne, el Mestre remet la fi del litigi a una
instancia superior i inapel-lable: el Pare Déu. I, quan es
planteja novament el tema en una dimensió mes amplia
(Le 22,24-28), hi dona una solució semblant: senta el
principi i no resol la pregunta concreta.
Quan el conviden a dictaminar en un cas penal (Jn
8,3-11) també surt misericordiosament per la tangent:
Ningú no í'ha condemnaí? Jo tampoc no eí condemno.... nopequis mes. I deixa els acusadors, fiscals aficionáis, escorreguts i amb un pam de ñas... ja havien anat
abandonant la sala a poc a poquet!
Cosa semblant fa quan els deixebles de Joan li demanen quins son els qui fan bé de dejunar (Mt 9,14-16); la
resposta és conjuntural i 1'eleva a categoría.
Mireu també Mt 12,1-8; els fariseus l i volen arrencar
una condemna legal de la conducta delictiva deis deixebles. Jesús constitueix els fariseus en tribunal... i que
dictin sentencia ells mateixos d'acord amb la jurisprudencia bíblica que ja coneixen. Idéntica resposta reben
els fariseus i mestres de la Llei en 1'acusado contra els
deixebles perqué aquests no compleixen el ritual de rentar-se les mans a l'hora de menjar (Mt 15,1-20): jutgeu
vosaltres mateixos; no pas jo.

I arribem al cas mes palés: Un d'eníre la geni l i demana que intervingui en un plet civil: Mestre, ordena al
meu germá que es parteixi amb mi Vherencia. I Jesús ni
tan sois entra en el coneixement de la causa i es declara
incompetent: Home, ¿ qui m 'ha manat que fas jutge o
mediador entre vosaltres? (Le 12,13-14).

Tant han canviat les coses?
On vull anar a parar? Dones que em sorprén que,
moltes autoritats eclesiástiques, des de les mes altes a
les mes humils, ens constitueixin en arbitres o en jutges
i es posin a dictaminar sobre aixó o sobre alió quan ningú no ens n'ha constituit jutges ¿Hi ha confusió entre
l'ámbit de la comunitat (Le 18, 15-18) i el de la humanitat (Jn 18, 36; vegeu Mt, 26,53-54)?
Fa pocs dies un qualificat cardenal va valorar la gravetat diferent entre els avortaments a Espanya i les actuacions de pederastía a Irlanda: els primers son molts i
les altres, no tants. Em sobta que aquest judici respongui
filosóficament a un criteri marxista (marxista!) i no pas
a un d'escolástic; aquest purpurat deu ser un excel-lent
escolástic i segur que va aprendre que plus et minus non
mutant speciem, o siguí que el mes o el menys no canvia
l'espécie; és a dir que una cosa és el que és independentment de si n'hi ha mes quantitat o menys. O bé quan les
jerarquies religioses —les católiques hi teñen una certa
obsessió— dictaminen sobre alió que anomenen el dret
natural, participació de la llei divina, i tot el que sigui
diví els incumbeix. Quin excés de jurisdicció, ¿no us
sembla? Es veu que tota l'ética és objecte de judici per
ais pastors de l'Església. Confusió evident entre el dret i
la jurisdicció canónics i la resta de drets i jurisdiccions.
Ja veig que des del Home, ¿qui m'ha manat que fas
jutge o mediador entre vosaltres?, algú ha canviat forca
els criteris d'actuació davant els contenciosos.
Només dic que em sorprén.
Este ve Pujol i Pons

