
L’Associació Cultural Sant
Fructuós us desitja un Bon

Nadal i Feliç Any 2014

L’Associació Cultural Sant
Fructuós us desitja un Bon

Nadal i Feliç Any 2014

Butlletí núm. 17
novembre 2013

Edita:
Associació Cultural Sant Fructuós
Ed. Sant Tadeu, esc. A, baixos

43007 Tarragona
Tel.: 608 668 773

acsf@acsantfructuos.cat
http://www.acsantfructuos.cat

Coordinació:
Xavier Castán Mur

Andreu Muñoz Virgili
Míriam Ramon Mas

Composició i disseny:
Andrés González Ramos

SUMARI

XV JORNADES DE RECONSTRUCCIÓ

HISTÒRICA TARRACO VIVA ___________ 2
XXVI ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS

PENITENCIALES _____________________ 2
LA PASSIÓ DE SANT FRUCTUÓS A LA

TARRACO ARENA PLAÇA __________ 3
CONFERÈNCIA I VISITA A LA NECRÒPOLIS

PALEOCRISTIANA __________________ 4
LOTERIA DE NADAL _________________ 4
PROPERES ACTIVITATS _______________ 4
18 DE GENER. DIADA DE L’ACSF ______ 4
21 DE GENER. DIADA DE

SANT FRUCTUÓS __________________ 4

Fragment de l’Auca de Sant Fructuós escrita
i dibuixada per Josep Riera i Güell

TRANSPARENT TORNA'S LA NIT

Transparent torna's la nit
per l'Infant i per l'estrella

Transparent per la Donzella
que té el Rei damunt del pit...

i l'excelsa meravella
que la joia renovella

amb el Déu que es fa Petit
Transparent torna's la nit.

Mn. Ramon Muntanyola

Catacumba de Priscil·la (Roma). Nativitat amb el profeta Balaam o Isaïes o
simplement una personificació genèrica de la profecia (finals del segle III).



XV JORNADES DE RECONSTRUCCIÓ HISTÒRICA TARRACO VIVA

En l’última edició del festival Tarraco Viva, l’Associació Cultural Sant Fructuós va repre-
sentar la Passio Fructuosi, al mateix amfiteatre de Tarragona, els dies 17 i 18 de maig de 2013. La
representació es va fer en llatí sent fidels als textos originals, creant un ambient que trans-
portava a l’espectador a la Tàrraco del segle III.

XXVI ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS PENITENCIALES

Els dies 4, 5 i 6 d'octubre va tenir lloc a
Tarragona el XXVI Encuentro Nacional de Cofradías
Penitenciales sota el títol Semana Santa. Atrio de los
Gentiles, organitzat per l'Agrupació d'Associa-
cions de Setmana Santa de Tarragona. L'Associ-
ació Cultural Sant Fructuós va contribuir amb
una visita teatralitzada a la Catedral que, a més,
ajudava a entendre els orígens i l'evolució de
l'Església de Tarragona. Membres de l’ACSF do-
naren vida a sant Pau, als sants Fructuós, Auguri
i Eulogi i als arquebisbes Berenguer Seniofred,
Bernart Tort, Antoni Agustín i Francesc d’Assís
Vidal i Barraquer.



LA PASSIÓ DE SANT FRUCTUÓS A LA TARRACO ARENA PLAÇA

Tot esforç té la seva recompensa. Després de tantes hores d'assaig, de tants nervis, de
tantes anades i tornades, de tanta preparació... finalment va arribar el gran dia! El dissabte 12
d'octubre es va representar La Passió de Sant Fructuós a la Tarraco Arena Plaça, amb la
col·laboració de la Schola Cantorum i Orquestra dels Amics de la Catedral. L'obra es va dur a
terme en el marc de les Beatificacions de l’Any de la Fe.

La primera sessió es va realitzar a dos quarts de set de la tarda i la segona a les deu en punt
de la nit. Amb uns sis mil espectadors entre les dues sessions i unes tres-centes persones
entre actors, músics i membres de l’organització, l’obra es va desenvolupar amb un gran
sentiment i professionalitat dins i fora de l’arena, i tant el públic com els mitjans de comu-
nicació ho van reconèixer amb les millors crítiques. Els membres de l’Associació es van
sentir satisfets de que el treball de tant temps hagi culminat amb un èxit rotund.



CONFERÈNCIA I VISITA A LA NECRÒPOLIS PALEOCRISTIANA

El passat 9 de novembre, l’ACSF a tra-
vés del seu president Andreu Muñoz, va
fer una conferència a l’església de Santa
Clara de Tarragona a més de 150 persones
de l’Arxiprestat de Tarragona Centre so-
bre la Necròpolis Paleocristiana. Segui-
dament, en grups conduïts pel propi
Andreu Muñoz, i pels socis Rafa Muñoz i
Pablo Muñoz, es va visitar la Necròpolis i
allà mateix, per cloure la trobada, hi va
haver una estona de pregària i la professió
final de la fe entonant el Credo.

LOTERIA DE NADAL

Com cada any, l'Associació Cultural Sant Fructuós posa a la venda pels socis i amics
loteria pel Sorteig Extraordinari de Nadal que té lloc el dia 22 de desembre. El número és el
33.260 i cada butlleta té un valor de 3 euros. Tothom que estigui interessat pot adquirir-ne
a la Floristeria Romeu (Plaça Verdaguer, Tarragona) o posar-se en contacte amb la secretaria
de l’ACSF al telèfon 608 668 773.

Enguany no ha estat possible oferir el número 21.259, però l’ACSF, com a associació,
jugarà dos dècims a aquest número.

PROPERES ACTIVITATS

18 DE GENER. DIADA DE L’ACSF

18.00 h. XIV Assemblea anual de socis als locals de l’ACSF (Ed. Sant Tadeu, esc. A,
baixos. Sant Pere i Sant Pau. Tarragona).

20.00 h. Missa a la Parròquia de Sant Pere i Sant Pau Sescelades.

21.30 h. Sopar de germanor.

Properament s’enviarà convocatòria amb tota la informació.

21 DE GENER. DIADA DE SANT FRUCTUÓS

Com cada any l’ACSF s’encarregarà d’organitzar a l’amfiteatre de Tarragona la pregària i
la lectura de la Passio Fructuosi. L’acte es celebrarà a les 10.00 h. Al vespre, Missa Pontifical de
Sant Fructuós, Sant Auguri i Sant Eulogi, a la Catedral de Tarragona. Aquestes celebracions
seran presidides per Mons. Jaume Pujol Balcells, arquebisbe metropolità de Tarragona i
primat.


