
bia que la seguien i que 
«el carro de la Inquisició 
estava a punt  per portar-
me», encara que va saber 
esquivar les emboscades 
fins al punt que va ser in-
corporada a l’estirp dels 
purs de sang. El moment 
més grotesc d’aquesta 
història d’engany és la 
ruta de Franco amb el 
braç de Teresa Cepeda 
a manera d’amulet pels 
camps de batalla; ell, que 
havia declarat que «jueus 
i maçons» eren els grans 
enemics de la nova Es-
panya. L’engany va du-
rar fins al 1947, quan la 
història va conèixer el se-
cret tan ben guardat per 
la família i tan mal cone-
gut pels altres. Només 
Américo Castro va intu-
ir que Teresa era una ex 
illis, com Cervantes o Fra 
Luis de León.

Un altre moment 
de l’equívoc el trobem  en la seva prò-
pia escriptura. Ningú ha sabut com 
ella explicar d’una forma tan na-
tural les extraordinàries vivències 
que va tenir. Amb raó ha sigut cele-
brada com una de les grans escrip-
tores en llengua castellana. Però el 
més eloqüent són les ratllades dels 
seus censors o els seus silencis. El 
confessor va ratllar amb ràbia un es-
crit d’ajuda per a les seves monges 
en què Teresa recordava que Jesús 
«va afavorir les dones amb molta pi-
etat, però el món ens té acorralades 
fins al punt que no hi ha virtut de 
dona que no tinguin per sospitosa». 
Ella volia ser «molt més que una do-
na», perquè es rebel·lava contra el pa-

De filla de conversos a santa de la raça
Teresa de Jesús va morir desemparada, però després tots van voler apropiar-se de la seva gran figura

T
eresa Sánchez Ahumada 
va ser en vida un equívoc i 
ho continua sent. Encara 
que ningú com ella fusti-
gués l’Espanya de l’honra 

i les aparences, la noblesa es disputa-
va la seva presència; i, sent néta d’un 
marrà toledà condemnat per la In-
quisició, ha sigut celebrada com la 
santa de la raça. ¿Què ha passat amb 
aquesta singular dona que va produ-
ir i produeix entusiasmes on hauria 
de generar rebuig i és rebutjada 
quan es manifesta com realment  va 
ser?
 L’equívoc va començar en vida, 
perquè l’avi, Juan Sánchez, pro-
cessat per judaïtzar, va pensar, des-
prés de complir la condemna, que 
per perdre de vista la Inquisició ha-
via de ser radical. Va decidir conse-
qüentment comprar una identitat 
falsa de cristià vell, canviar de cog-
noms (Cepeda per Sánchez) i mu-
dar-se de Toledo a Àvila. La família 
va ocultar al món el seu passat, pe-
rò sense que cap dels seus membres 
s’enganyés a si mateix… ni a la In-
quisició, que sempre va sospitar de 
Teresa. No li quadrava en la tipolo-
gia de cristià vell una dona amb la 
seva afició a les lletres, que no exigia 
a les postulants document de pure-
sa de sang, que criticava tan descara-
dament el culte a l’honra i que tenia 
entre els seus llibres preferits obres 
de Juan de Ávila, Fra Luis de Grana-
da o el Tercer Abecedario de Francisco 
de Osuna, autors amb un passat sos-
pitós per venir del judaisme. Ella sa-

per que la societat i l’Església li teni-
en reservat.
 I després hi ha el que la seva escrip-
tura callava o només donava a enten-
dre. Quan el dolor físic era més fort 
o se sentia extenuada després d’al-
guna incursió mística, parlava amb 
una «llengua a trossos», trencada i 
incapaç d’articular l’experiència vis-
cuda. La llengua es convertia llavors 
en crit que, com la famosa ronquera 
de Fra Luis de León, denunciava sen-
se vocalitzar la hipocresia dels uns, la 
falsedat dels altres o el patiment pro-
pi. Juan Mayorga ha captat bé en la 
seva peça teatral La lengua en pedazos 
aquesta dimensió oculta, i per això fa 
dir a l’inquisidor que la persegueix, 

expert en extreure el que les seves 
víctimes amagaven: «Les vostres pa-
raules amaguen més que diuen». 
I això ell no ho podia tolerar. L’in-
quietant és el que la paraula ama-
ga. El perillós per a l’ordre establert 
és que hi hagi algú que pensi que no 
tot és aparença, perquè llavors hi 
ha alguna cosa que s’escapa del po-
der, alguna cosa que és lliure i pot 
ser un perill.

tot i la seva fama en vi-
da, mor desemparada. L’acomi-
aden fredament del convent de 
Valladolid, que ella va fundar, i no 
la reben millor a Alba de Tormes, 
on arriba moribunda. Tots intuei-
xen, no obstant, després de la seva 
mort, que el seu cos és un tresor o, 
millor, un gran negoci, i per això 
se la volen apropiar. Els teòlegs que 
la enviaven a fregar, la consagren 
com a doctora; els nobles que la ca-
lumniaven per burladora, la vene-
ren com a santa; els antisemites la 
converteixen en santa de la raça; 
els clergues que van censurar o van 
cremar el seu comentari del Cantar 
de los Cantares per indecent, la cele-
bren com a escriptora insigne. Se-
gueix l’equívoc. El més sincer va 
ser el fiscal inquisitorial, Alonso de 
la Fuente, que la va perseguir fins a 
la tomba, tractant de condemnar 
l’edició de les seves obres empresa 
per Fra Luis de León. No se li va acu-
dir cap més argument per a la seva 
definitiva desqualificació que reco-
nèixer clarament la qualitat de la 
seva escriptura. «És tan excel·lent 
la seva obra que no pot ser obra de 
dona sinó d’àngel», va dir. Com si 
l’obra de Teresa només pogués ser 
gran al preu d’afirmar que no és se-
va. Aquest ha sigut el seu destí. H
Filòsof i investigador del CSIC.

REYES

Mate

El secret sobre els orígens 
judaics d’aquesta singular dona va 
portar a l’engany fins i tot Franco

LEONARD BEARD

Un referent religiós i cultural

A
l PP es pensaven que les 
dades econòmiques po-
sitives dels últims me-
sos caurien com una 
pluja fina sobre la terra 

assedegada. La baixada de l’atur i 
de la prima de risc, la revisió a l’al-
ça de la previsió de creixement, les 
bones notícies sobre la col·locació 
de bons de l’Estat, tot això hauria 
de ser suficient perquè els populars 
mantinguessin les seves posicions 
després de les eleccions municipals 
i autonòmiques del 24 de maig, i 
Rajoy seguís a la Moncloa després 
de les legislatives de final d’any.  Pe-
rò no. La macroeconomia no con-
venç unes capes socials que encara 
pateixen la crisi en forma de deso-
cupació, salaris baixos, pèrdua de 
drets laborals i deteriorament dels 

te a Madrid, va permetre a Rajoy 
passar al pla B, que no és cap altre 
que presentar el seu partit com el 
de l’experiència, i les forces emer-
gents –Ciutadans i Podem– com pe-
rillosos «experiments». Vegin si no 
alguns dels qualificatius amb què 
el president del Govern es va refe-
rir, sense citar-los, a Albert Rive-
ra, Pablo Iglesias i els seus. Frívols, 
amateurs, demagogs, doctrinaris 
de nou encuny, candidats de cafe-
teria, tertulians de verb fàcil, inex-
perts... Sens dubte, un bon maneig 
del diccionari de sinònims.

L’AVE

I, és clar, per tancar el cercle s’ha 
de destacar que amb aquesta colla 
d’indocumentats es posaria fi a la 

recuperació econòmica i torna-
ríem als tenebrosos temps de Za-
patero. 
 En aquest context, el PP ha re-
but com un baló d’oxigen que Ciu-
tadans defensi frenar el desenvolu-
pament de l’AVE. És una proposta 
–ben fonamentada per l’econo-
mista Luis Garicano– que els popu-
lars pensen explotar a fons en les 
comunitats que esperen l’arriba-
da de l’alta velocitat. És sabut que 
el PP és molt hàbil a l’hora d’explo-
tar els greuges entre els territoris. 
 Ja ho va dir dissabte Rajoy: 
«Milions d’espanyols volen co-
ses dels éssers humans normals». 
Per exemple, tenir una estació de 
l’AVE a la porta de casa.

Rajoy
contra els 
amateurs

@JuanchoDumall

serveis socials. Per tant, s’imposava 
al PP un viratge tàctic. I en això es-
tem.
 L’acte de presentació dels candi-
dats autonòmics, celebrat dissab-

La clau
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La roda

elogi dels 
polítics no 
professionals

SAÜL

Gordillo

M
ariano Rajoy ens ad-
verteix del risc de 
confiar en «polítics 
amateurs». Doncs ve-
ient on ens han por-

tat els professionals després de 
tants anys, molts ciutadans deuen 
pensar que potser val la pena pro-
var una estona amb els aficionats. 
El president del Govern, possible-
ment pensant més en Albert Rive-
ra, entra en el joc de Pablo Igle-
sias, conegut per la seva famosa 
«casta» per definir persones i grups 
instal·lats en el sistema. El reducci-
onisme de Rajoy i Iglesias és equí-
voc, especialment davant unes 
eleccions municipals. Si algun ni-
vell de govern s’ha caracteritzat 
per incorporar ciutadans a la cosa 
pública, ha sigut el local. Si algun 
polític ha pogut aprendre’n en la 
proximitat, ha sigut en pobles, 
barris i ciutats. O sigui, que les 
municipals són la millor trinxera 
per tombar el prejudici de casta i 
donar entrada a amateurs. La 

grandesa dels ajuntaments és 
aquesta, que són un bon reflex de 
la riquesa i pluralitat dels ciuta-
dans implicats en política. Proxi-
mitat i transversalitat, i molts 
amateurs afortunadament, envol-
tats de bons tècnics i professionals 
de la funció pública.
 Les eleccions del 24 de maig po-
den suposar un punt d’inflexió com 
les primeres municipals del 1979. 
Llavors, la força del moviment ve-
ïnal en barris abandonats pel fran-
quisme, amb un urbanisme pràcti-
cament tercermundista, va entrar 
als consistoris de la mà de l’esquer-
ra. Va ser la irrupció dels amateurs 
en estat màxim. I a les ciutats no els 
va anar gens malament. Han pas-
sat 36 anys, i no totes les coses no-
ves dels últims mandats –penso en 
regidors xenòfobs– han sigut bones 
ni tot el que s’ha anat acomodant 
ha suposat una involució. Que els 
amateurs  optin als ajuntaments és 
un èxit per a la democràcia. Maria-
no, sé fuerte. H

El 24-M pot ser com
les municipals del 1979
per l’entrada d’amateurs
als ajuntaments

@saulgordillo
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