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“Jo no adoro Fructuós, sinó aquell que Fructuós adora (...)”; 
“He de portar en el pensament l’Església catòlica, de l’Ori-
ent a l’Occident (...)”; “Ja no us mancarà pastor (...)”. Fra-
ses com aquestes són molt conegudes entre el tarrago-
nins. Pertanyen a les més antigues actes martirials que es 
conserven a la Península Ibèrica.

Són frases que resulten populars gràcies a una idea que 
va concebre l’any 1987 un jove historiador, Andreu Muñoz 
Melgar: transcriure el text martirial antic de la Passió de 
Sant Fructuós i els seus diaques al llenguatge teatral, per 
fer-lo més comprensible a la societat. Ho va fer amb un 
gran rigor d’historiador, respectant els fets i el document 
literari primitiu, només afegint-hi personatges i diàlegs 
necessaris per a la seva teatralització, com també amb un 
cor de dones que donessin l’element narratiu a la manera 
del teatre grec.

Andreu Muñoz va comptar amb el suport de sacerdots 
especialistes en arqueologia cristiana i historiografia, com 
Mn. Pere Batlle i Mn. Salvador Ramon; de professionals 
tan reconeguts, pel repertori musical, com Mons. Miquel 
Barbarà, Joan Juncà i l’organista Miquel Castillejo, i de 

moltes més persones, sobre tot del Grup de Joves Cris-
tians de la parròquia de Sant Pere i Sant Pau Sescelades.

La iniciativa, nascuda en un barri de Tarragona, no sola-
ment va conquerir el centre de la ciutat, sinó també els 
cors dels tarragonins, des de la primera representació a la 
Catedral el 20 de gener de 1990, ara fa 25 anys. Personal-
ment vaig assistir a la presentació que es va fer el 21 de 
juny del mateix any a l’Amfiteatre, el seu lloc natural i vaig 
quedar impressionat. 

Per aquest motiu, i per l’admiració que sento per Andreu 
Muñoz, actual director del Museu Bíblic Tarraconense, he 
seguit altres representacions, com també les activitats de 
l’Associació Cultural Sant Fructuós, de la que tinc l’honor 
de ser soci.

En aquest escrit per l’Anuari vull expressar la meva enho-
rabona als que han fet possible la divulgació de la Passio 
Fructuosi, que ara ja s’ha convertit en un acte imprescin-
dible en els grans esdeveniments de la ciutat, com l’Any 
Jubilar, la Jornada Mundial de la Joventut, la gran trobada 
de les Beatificacions o les convocatòries de Tàrraco Viva. 
Enhorabona!

Salutació

Antoni Coll Gilabert
Periodista i soci de l’ACSF

Vaig quedar impressionat!
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Fa uns 30 anys un grup de joves de la parròquia de Sant 
Pere i Sant Pau Sescelades vam començar a idear un pro-
jecte teatral per donar a conèixer el patrimoni dels proto-
màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi de Tarragona. Teníem 20 
anys i ja havíem dut a terme una experiència similar amb 
la representació d’una Passio Christi que portava per títol 
La sombra de la cruz. Aquesta fou representada a la par-
ròquia i en diferents teatres de la ciutat i d’alguns pobles. 
Eren anys plens de vitalitat juvenil i de molta fe. La parrò-
quia era la nostra segona casa. A l’abric dels valors de les 
nostres famílies i amb l’ajut de persones com Mn. Josep 
Maria Pairot o sor Bibiana Huidobro anàrem creixent i for-
mant-nos. Prestarem un servei a la nostra parròquia i al 
nostre barri col·laborant amb la catequesi, amb l’esplai, 
amb Càritas, fent repassos a nois que ho necessitaven o 
organitzant trobades amb altres joves de les parròquies 
de Tarragona. I és així que aprenguérem a servir la nostra 
església i la nostra ciutat. Ho dic amb el cor. 

L’any 1987, mentre feia el servei militar, vaig escriure el 
primer guió de La Passió de Sant Fructuós i l’any 1989 co-
mençaren els primers assaigs de la representació als lo-
cals de la parròquia. Amb més il·lusió que recursos, comp-
tàvem amb la complicitat del nostre rector, Mn. Pairot i 
dels arquebisbes Dr. Josep Pont i Gol i Dr. Ramon Torrella 
Cascante, als que tant hem estimat. L’obra era una autèn-
tica catequesi de joves per a joves. Després fórem consci-
ents que esdevindria quelcom més. 

El 20 de gener de 1990, ara fa 25 anys, vigília de la festi-
vitat dels protomàrtirs, l’obra s’estrenava en l’imponent 
marc de la Catedral de Tarragona d’una manera senzilla 
però molt digna. La gent ovacionava amb generositat el 
nostre esforç i l’acte esdevenia gran notícia als mitjans 
de comunicació local. L’endemà, el director del Diari de 
Tarragona, Antoni Coll Gilabert, ens dedicava la seva plu-
milla. Sempre he mantingut que aquest fet va ser un dels 
estímuls més importants que el grup va acollir. Poc podia 
imaginar-me la relació d’amistat i admiració que m’uniria 
en el futur amb tan gran periodista. 

La confiança atorgada per l’Arquebisbat i el Capítol Cate-
dralici, amb mentors com Mn. Salvador Ramon i Mn. Pere 
Batlle, ens impressionà. Anys després entendríem com la 
nostra església havia valorat i apostat decididament per 
l’acció de gent jove disposada a revitalitzar unes arrels 
històriques tan venerables i al mateix temps tan ignorades 
socialment. El dia 21 de gener es tornava a representar al 
teatre de Caixa Tarragona a la Plaça Imperial Tàrraco i a 
l’estiu del mateix any, per primera vegada, a l’amfiteatre 
de Tarragona. No cal dir que els nervis i el sentit de la res-
ponsabilitat no van deixar que perdéssim l’oportunitat de 
viure amb molta emotivitat el fet. El projecte musical des-
cansà sobre l’amic Mn. Miquel Castillejo. Posteriorment 
es sumarien, feliçment, el Cor i Orquestra dels Amics de la 
Catedral amb la direcció de l’estimat Mn. Miquel Barbarà. 
La resta de la història ja la coneixeu. L’any 2000 ens vam 

Presentació

Andreu Muñoz Melgar
President de l’ACSF
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constituir com a associació i les representacions han gua-
nyat tècnicament i a nivell de dramatització. Hem viscut 
moments molt especials com la representació del Jubileu 
de l’any 2000, en el pontificat de l’arquebisbe Lluis Martí-
nez Sistach, com la representació de l’Any Jubilar de Sant 
Fructuós o de les Beatificacions de l’Any de la Fe, al cos-
tat del nostre arquebisbe Jaume Pujol Balcells, entusiasta 
com pocs del projecte. Amb la representació hem projec-
tat aquest patrimoni tan profundament arrelat a la nostra 
identitat vers la nostra arxidiòcesi, Catalunya, Espanya i 
en gran mesura al món.

El que se us adreça tenia 25 anys quan, tremolós, presen-
tava La Passió de Sant Fructuós, a la Catedral de Tarra-
gona. Ara pentinant canes, amb 50 anys, giro emocionat 

l’esguard recordant totes les experiències viscudes i les 
persones que han fet i fan possible el projecte. Un pen-
sament especial per a aquells que ja frueixen de la Santa 
Jerusalem. 

Estimades i estimats, amb emoció he llegit els missatges 
que heu estampat en aquest Anuari. Totes les vostres pa-
raules estan amarades de generositat i esperit de servei. 
Per elles i per les accions concretes que desenvolupeu 
com a associació s’entén que allò més important que té 
l’entitat és el seu patrimoni humà. Junts esdevenim una 
autèntica família, una veritable comunitat que projecta 
convençuda els valors cristians i humans dels nostres ve-
nerats protomàrtirs. Associació, per molts anys!
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Un bon dia vaig rebre la trucada de l’Andreu, per a dir-
me que volia parlar amb mi. Això és sempre un plaer. Ens 
varem trobar i va explicar-me que era el 25è aniversari de 
la primera representació de La Passió de Sant Fructuós 
i calia fer una il·lustració per a la portada de l’Anuari de 
l’Associació Cultural Sant Fructuós.

Em va fer molta il·lusió. Era un repte important, donat 
que la temàtica que jo pinto habitualment és molt dife-
rent del que em proposava. Vaig començar a dibuixar, a 
fer esbossos. Hi havia uns elements imprescindibles: els 
màrtirs, l’amfiteatre, el foc... Tot això calia representar-ho 
d’una manera digna i respectuosa.

Habitualment el meu estil de treball és una aquarel·la dol-
ça, colors pastel, relaxant i agradable a l’espectador. Aquí 
es tractava de representar una crueltat, el sacrifici d’unes 
persones ajusticiades de manera violenta i agressiva.

Finalment vaig trobar el punt que considerava correcte. 
No sóc partidari de fer obres agressives si es pot repre-
sentar d’una altra manera. 

Els tres protagonistes ocupen la part central de l’obra. 
Al costat hi ha insinuats uns soldats romans, són els que 
duen els màrtirs al seu destí final. A la part baixa de l’obra, 
l’amfiteatre, també molt insinuat i on s’hi veu la creu que 
era l’església que hi va haver en el seu moment. Del seus 
costats superiors surten les flames i dels costats inferiors 
l’inscripció que diu “Vint-i-cinc anys” i la palma.

A la part superior de l’obra el dibuix del crismó (en grec 
Jesucrist), què és un dels símbols més utilitzats en l’anti-
guitat per personificar Jesucrist Salvador. 

Aquesta ha estat la meva interpretació per a realitzar 
aquest treball.

La Passió dels protomàrtirs de 
Tàrraco. Una obra pictòrica per 
commemorar els 25 anys de la 
primera representació

Màrius Masip Masip
(Màrius-arts)

Títol: La Passió dels protomàrtirs de Tàrraco

Any: 2014

Autor: Màrius-arts

Temàtica: hagiogràfica

Suport: paper Canson Montval de 300 gr

Tècnica: dibuix a tinta, utilitzant una canya i acabat en aquarel·la Van Gogh

Dimensions: 47 x 36 cm
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L’artista Josep Cebrián (il·lustracions) i Mn. Joan Magí 
(text), van ser els creadors d’una bonica auca amb 
motiu dels 25 anys de la Schola Cantorum dels Amics 
de la Catedral de Tarragona (1988-2013). L’entitat ger-
mana ha treballat pràcticament des dels seus orígens 

en la difusió dels valors de l’Associació Cultural Sant 
Fructuós. Us volem oferir dues vinyetes d’aquesta en-
tranyable auca amb referències al treball conjunt de 
la nostra entitat i la Schola Cantorum dels Amics de la 
Catedral. 

L’ACSF vista per l’artista  
Josep Cebrián
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Retrobada la tomba martirial dels 
sants Fructuós, Auguri i Eulogi

Entre 1926 i 1933 l’arqueòleg Mn. Joan Serra i Vilaró ex-
cavà en els terrenys de la Fàbrica de Tabacs on documen-
tà una basílica construïda a partir d’una tomba sagrada. 
Aquesta és l’església més antiga coneguda a Tarragona. 
Llurs constructors disposaren que l’esmentada tomba 
quedés integrada al bell mig de la capçalera d’aquesta es-
glésia i que sobre ella s’erigís l’altar eucarístic. 

Les evidències arqueològiques documentades per Mn. 
Serra i Vilaró li portaren a la conclusió que, en aquest se-
pulcre, foren enterrades les despulles martirials del bisbe 
de Tàrraco, Fructuós i dels seus diaques, Auguri i Eulogi, 
cremats vius a l’amfiteatre l’any 259. 

La basílica fou construïda a finals del segle IV o inicis del 
segle V, en els moments d’oficialització del cristianisme. 
Tenia uns 39 m de longitud i una amplada de 18,50 m i 
presentava un absis semicircular flanquejat per dues 
estances amb funcions funeràries i de sagristia. Una 
d’aquestes dues estances és l’anomenada Cripta dels 
Arcs. La basílica tenia tres naus, transsepte i un contraab-
sis als peus de la basílica. En el subsòl de les naus existien 
nombrosos enterraments. A la basílica també se li ados-
saven alguns mausoleus funeraris. Els fidels volien inhu-
mar-se en aquest espai eclesial o prop d’ell, a tocar de la 
tomba martirial. És així que entenem la gran concentració 
d’enterraments dins l’església i el seu cementiri annex, a 
més d’una altra basílica més petita als terrenys de l’actual 
Parc Central. Al costat de la basílica s’aixecava un com-

plex arquitectònic amb un baptisteri i dependències de 
difícil interpretació: episcopi, monestir, espai per acollir 
pelegrins...

Al finalitzar les intervencions de Mn. Serra i Vilaró, les 
restes de la basílica quedaren colgades no quedant cons-
tància si, amb la construcció de la Fàbrica de Tabacs, 
aquestes foren conservades o destruïdes. Amb l’objectiu 
de comprovar la conservació de les restes de l’espai absi-
dial i la tomba sacra, vuitanta set anys després, un equip 
d’arqueòlegs de l’Ajuntament de Tarragona, l’Arquebisbat 
de Tarragona i de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, 
durant el mes d’octubre d’enguany, escometen una inter-
venció arqueològica. 

En el decurs d’aquesta excavació s’ha pogut constatar que 
la tomba martirial encara es conserva en perfecte estat i 
l’absis de la basílica, tot i que afectat, també es troba con-
servat. Els arqueòlegs estan procedint a l’estudi de les evi-
dències trobades i amb posterioritat seran publicades les 
conclusions. De moment les restes han estat protegides 
i tapades a l’espera de la seva museització que esperem 
sigui ben aviat.

També l’equip d’arqueòlegs ha netejat la Cripta dels Arcs 
per ampliar el coneixement d’aquest espai i aplicar noves 
tècniques de la imatge per proposar una restitució virtual 
d’aquesta construcció.
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18 de gener de 2014: Diada de l’Associació Cultural Sant 
Fructuós

Al matí, a les 11:30 h, es va presentar a la sala d’actes 
de l’Antiga Audiència (Plaça del Pallol) l’audiovisual La 
Pasión de San Fructuoso enregistrat a la Tarraco Arena 
Plaça amb motiu de les Beatificacions de l’Any de la Fe. A 
l’acte van assistir autoritats com el Sr. Arquebisbe, Mons. 
Jaume Pujol Balcells, l’alcalde de Tarragona Sr. Josep Fèlix 
Ballesteros Casanova o el director dels Serveis Territorials 
de Cultura a Tarragona, Sr. Jordi Agràs Estalella.

A la tarda, als locals de l’Associació Cultural Sant Fructuós, 
va tenir lloc la XIV assemblea general ordinària de socis. 
A continuació es va assistir a l’eucaristia a la parròquia de 
Sant Pere i Sant Pau Sescelades, i al sopar de germanor 
al Col·legi La Salle Tarragona on es va retre homenatge a 
Mn. Joaquim Claver Casellas. 

21 de gener de 2014: Diada de Sant Fructuós Sant Auguri 
i Sant Eulogi

Com cada any l’ACSF es va encarregar d’organitzar a l’am-
fiteatre de Tarragona la pregària i la lectura de la Passio 
Fructuosi. La celebració va ser presidida pel Sr. Arquebis-
be, Dr. Jaume Pujol Balcells, el qual, com a successor del 

bisbe Fructuós, va llegir les actes, juntament amb la, Sra. 
Rosa M. Sánchez Cornadó, laica amb missió pastoral i el 
Sr. Joaquim Galià Romaní, soci de l’ACSF. Al vespre, di-
versos socis i membres de la junta de l’ACSF van assistir 
a la Missa Pontifical de Sant Fructuós, a la Catedral de 
Tarragona.

Memòria d’activitats de l’any 2014

Míriam Ramon Mas
Secretaria ACSF
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Maig de 2014: XVI Edició del Festival Tarraco Viva

Aquest any, dins del marc del festival de reconstrucció 
històrica romana Tarraco Viva, l’Associació Cultural Sant 
Fructuós, va col·laborar amb l’Institut Català d’Arqueolo-
gia Clàssica i el Museu Bíblic Tarraconense amb l’exposició 
Anno Domini. Judea en temps d’August, que va tenir lloc a 
la sala d’exposicions temporals del Museu Bíblic del 8 de 
maig al 8 de juny. La mostra també va comptar amb acti-
vitats complementàries, com la presentació de la novel·la 
l’Esclau de la Sal de l’escriptor Manel Bonany, guionista 
de TV3 amb produccions com Serrallonga, Ventdelplà o El 

Cor de la Ciutat. De la novel·la, es va gravar un booktràiler 
a les Coves del Toll de Moià i part del vestuari d’aquesta 
gravació va ser cedit per la nostra Associació, a través del 
seu president Andreu Muñoz, que com a historiador i ar-
queòleg, va col·laborar en l’assessorament de la novel·la. 
La gravació la va dirigir Esteve Rovira, director de la sèrie 
de TV3 La Riera, i hi van col·laborar actors de renom com 
Pep Anton Muñoz, Miquel Sitjar o Ramon Godino. A l’acte 
al Museu Bíblic van assistir Manel Bonany, Esteve Rovira i 
també els actors Pep Anton Muñoz i Fermí Fernández. Du-
rant l’acte es va fer una lectura dramatitzada i la projecció 
del booktràiler.
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17 de juny de 2014: Presentació del llibre La Tàrraco dels 
primers cristians

A la Necròpolis Paleocristiana, va tenir lloc la presentació 
del llibre La Tàrraco dels primers cristians / La Tarraco de 
los primeros cristianos / The Tarraco of early christians, 
d’Andreu Muñoz Melgar i editat per l’Associació Cultural 
Sant Fructuós. Aquest material neix amb l’objectiu de 
donar a conèixer la realitat de la Tàrraco paleocristiana i 
oferir un instrument útil per a la visita de “La ruta dels pri-
mers cristians de Tàrraco”. La presentació va anar a càrrec 
del director del Museu Nacional Arqueològic de Tarrago-
na, Sr. Francesc Tarrats Bou, i va comptar amb la presència 
de l’alcalde de Tarragona, Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casa-
nova, i de l’arquebisbe de Tarragona, Mons. Jaume Pujol 
Balcells. A l’acabar l’acte, i enmig de la pluja, es va servir 
un petit refrigeri i es va poder visitar el conjunt arqueo-
lògic i museogràfic recentment remodelat on es projecta 
permanentment l’audiovisual In coemeterio, producció 
de la nostra associació.
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26, 27 i 28 de setembre de 2014: Viatge de l’ACSF a  
Avinyó

D’acord amb els objectius que ens vam proposar la passa-
da assemblea entre els quals s’assenyalava la necessitat 
d’impulsar activitats que fomentessin la convivència i la 
formació, es va planificar una sortida a Avinyó i Orange 
(França). A l’excursió, van assistir 56 socis amb l’objectiu 
de conèixer aquestes ciutats tot incidint en el patrimoni 
històric vinculat a la Història de l’Església com amb el pa-
trimoni romà. Va ser una experiència enriquidora amb un 
ambient familiar entranyable. Mn. Joan Magí va presidir 
l’Eucaristia a la parròquia de Sant Lluís d’Avinyó. En l’Eu-
caristia es va recordar de manera especial a tots els socis 
i, d’una manera particular, als que travessen una situació 
de malaltia.
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2 de novembre de 2014: Jornada de portes obertes a 
l’excavació de la basílica de Sant Fructuós a la Necròpolis

L’Arquebisbat de Tarragona, l’Ajuntament de Tarrago-
na i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, amb la col-
laboració de l’Associació Cultural Sant Fructuós i el Mu-
seu Nacional Arqueològic de Tarragona, van oferir una 
Jornada de Portes obertes a l’excavació de la basílica pa-
leocristiana de la Necròpolis i la tomba martirial de Sant 
Fructuós. Un total de 1.019 persones van passar per la 

Necròpolis, conduits per guies de l’Associació Cultural 
Sant Fructuós i els arqueòlegs que van participar a les 
excavacions. D’aquesta manera els visitants van poder 
conèixer l’àrea cementirial del Francolí, la cripta de les 
Roses, la cripta dels Arcs i el sondeig arqueològic efec-
tuat a l’interior de l’espai de l’Antiga Tabacalera.

Durant tot l’any 2014: S’han dut a terme diverses reu-
nions de la junta directiva. 
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1990-2015
25 anys de Passió 
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Antoni Coll i Gilabert (Ivars d'Urgell, 1943) és periodista. Cursà la carrera de magisteri a Lleida (1960-1963) i de perio-
disme a la Universitat de Navarra (1963-1966). Ha desenvolupat la seva carrera en rotatius i mitjans de comunicació 
com Diario de Lérida , El Noticiero de Saragossa, Diario de Barcelona, El Correo Catalán, La Vanguardia o TVE. Ha estat 
director de Diari de Tarragona de 1984 a 2004 i és fundador i actual president de la Fundació Bonanit. El 2003 l'Ajun-
tament de Tarragona el va nomenar Fill Adoptiu de la Ciutat. Antoni Coll, soci de la nostra associació, fa 25 anys que fa 
la cèlebre plumilla del Diari de Tarragona. El seu compromís amb els valors de la nostra associació ha quedat patent en 
la seva obra periodística. A manera d’exemple oferim quatre de les seves plumillas.

El patrimoni dels nostres màrtirs  
i la plumilla d’Antoni Coll Gilabert
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21/01/2014 23/10/2014
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¡Tanto tiempo jugando a balon-
cestoynotienebalón!
Losjugadorestraensuspropiosba-
lones. Funcionamos así desde ha-
ce22años,creo,aunquenollevolas
cuentasporescritoypuedequeno
sea muy exacto. Yo simplemente
disfrutoviendocómo la gente jue-
gay se lopasabien.

¿Cómo empieza el invento de la
CityLeague?
Comenzóconel conceptode jugar
partidos informales. Empezamos
en el institutoMartí i Franqués ju-
gandosinárbitroyluegodecidimos
formar una liga de verdad. Soy un
jugadordebaloncestofrustrado.En
mis tiempos jóvenes hacía atletis-
moporqueenel institutoenelque
estudié,enOhio,siempremeelimi-
nabanalaprimeraydecidícambiar
dedeporte.Peromástardeseguíju-

gando a baloncesto. Tengo61 años
ydesde lossiete lo juegoenlacalle.

¿Al aire libre?
Erauntantocurioso,porqueenfe-
breroomarzoa lasnuevede lama-
ñanasepasamucho frío.

¿Quéhace faltapara jugar?
El primer requisito es no estar fe-
derado. Hay jugadores de mucho
nivelperonotienenlalicencia.Jue-
gan de forma amateur. Competir
federado estropearía el concepto
deestaligaporqueyoloquequiero
esque lagentedisfrute.

¿Tienennormasespeciales?
Una de ellas es que si sólo se pre-
sentancuatrojugadores,elpartido
sedisputa. Eso es indicativode las
ganasque leponen los jugadores.

Yencimaseharánamigos.
Claro. Se genera una convivencia.
Hayequiposcompuestosporgen-
tedealgunasempresas,peronoto-
dos.Noesunaligacomercialdeem-
presas. Hay otros equipos forma-
dos por amigos de toda la vida...,

otros se han hecho amigos jugan-
doaquí...

¿CómoalguiendeOhioacabavi-
viendoenTarragona?
Queríaconocerelmundoy,después
de acabar la universidad, con 26
años, vine a Europa con un bonus
deviajepararecorrervariospaíses.
Estuve enEscandinavia, luego ba-

jéaItalia,portodaEuropaocciden-
tal... Siempremehabía atraídoEs-
paña.EnMadridconocíamiactual
esposaynosestablecimosaquí, en
Tarragona.

¿Qué le sedujo de la ciudad para
instalarsedefinitivamente?
Elclima,lahistoria,lagente,alaque
cuesta conocer pero luego esmuy

amable...Ytambién influyeron los
acontecimientos.Encontré traba-
jo,primeroenelmundomarítimo,
donde estuve 15 años, y más tarde
comoprofesorde inglés.

Está habituado a tratar a diario
con jóvenes.
Disfrutomuchodelaenseñanzayde
trabajarconniños.Además, lossá-
badosarbitropartidosconniñosen
el César August. ¡Y arbitro en in-
glés!Cuandolapelotasalefueradi-
go: «The ball’s out», para que los
chavales se acostumbren a las si-
tuacionesreales.Elinglésseapren-
demejorenesecontexto.

Juegan los domingos por lama-
ñana. ¿Alguno llega conresaca?
Aveceshaygenteque‘empalma’ la
fiestaconelpartido.Peronuncahe
visto aun jugadorquehayavenido
borracho. Seguroque algunoshan
estadodemarchayluegohanveni-
doajugar.Sonchicosjóvenesytie-
nenquesalir.

BILL LOVING ■ CREADOR DE LA CITY LEAGUE Y PROFESOR DE INGLÉS

◗Bill, desde las alturas, conuna ‘spalding’ con laqueestábien fami-
liarizado.Con61 años, juegadebaseyanota triples. FOTO: RAÚLCOSANO

‘El baloncesto
fantasíanace
en la calle’

por
RAÚL COSANO

LA ENTREVISTA

Un‘jugador frustrado’
WilliamLovingnacióenOhioha-
ce61años.Seempapódebalon-
cestodesde pequeño, jugando
en lacalle. Sualmaaventurera le
llevóaEuropacuandosegraduó
en launiversidad.Tras recorrer
el viejocontinente, seestableció
enTarragonay fundó laCityLea-
gue,unacompeticiónamateur
quereúneel sabordelbalonces-
toen lascanchasgenuinasame-
ricanas.CampClar seconvierte,
cadadomingopor lamañana, en
unaversióndomésticadeHar-
lem.Esprofesorde inglésensu
academiaBill’sEnglishSchool.
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Desde que, hace ya unos 20 años, se hizo el álbum ‘Fem Tarragona’,
quegestionóMatíasPalau, la ciudadnohabía vistouna fiebredel cro-
mocomo laquehaypara completar el coleccionabledel ‘Any Jubilar’.
Nomeextraña.El temaespropicio.El trabajohistóricodeAndreuMu-
ñoz, magnífico, y los dibujos de Pilarín Bayés son 144 obras de arte.
¡Qué personalidad! Su estilo singular es reconocible conuna ojeada.
Es una suerte contar conuna artista de este calibre tan bien dispues-
ta para trabajar por la comunidad. Felicito a la coordinadora de este
trabajo, Teresa Prat, y a Albert Abelló, presidente de la Cambra de
Tarragona, que ha sabido aglutinar voluntades de comerciantes pa-
raestacolaboracióntanpopularcon lacelebracióndelañodeSantFruc-
tuós. El arzobispo está encantado de esta divulgación del jubileo. El
PadreMariome cuenta que un niño le preguntó: «¿Qué es el Año Ju-
bilar?».Como inquiriera consorpresa elmotivode su interés, contes-
tó: «¡Por los cromos!»...

FARO
LA PLUMILLA
ANTONI COLL I GILABERT

Lafiebredelcromo
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Desde Nerón hasta Diocleciano, fueron diez los emperado-
resdedicados,durantetressiglos, aperseguira loscristianos.
Valeriano, unodeellos, diomuerte al papaSixto II y aSanCi-
priano, obispo deCartago, pero su largamano llegó también
a Tarraco, donde se ordenó quemar vivos al obispo Fructuós
y sus diáconosAuguri y Eulogi. Fue el 21 de enero del año 259
y sus actas martiriales son de una enorme importancia en la
historia del cristianismo.

Tarragona tiene en el arzobispo Pujol al sucesor del obis-
pomártir, yconservael lugarexactodondeéste fuequemado:
elAnfiteatro,espaciopara14.000personas,destinadoaespec-
táculos… y ajusticiamientos.

Hoy se celebra un nuevo aniversario de aquellos hechos,
revitalizados en la memoria popular gracias a l’Associació
Cultural Sant Fructuós, con Andreu Muñoz al frente, que
transcribióal lenguaje teatral lossucesossinrestarlesunápi-
ce de su carácter sagrado.

ANTONI COLL I GILABERT
LA PLUMILLAFARO

Quemadosvivos
@Collgilabert

ESTERPAGÈS

-¿Por qué formó ‘Kiwop’?
- Detecté que había un nicho de
mercado en las páginasweb
adaptadas almóvil, lo que se
llama responsive design, que
consiste en que unaweb se pue-
da ver en cualquier pantalla, ya
sea una tablet o unmóvil. Así
que creamos una empresa de
diseñoweb, de posicionamien-
to en internet y demarketing
on line en general: Kiwop.

-¿Por qué es importante que
una empresa se posicione en
buscadores?
- Estar en la primera página de
Google es esencial porque, se-
gún las estadísticas,más del
50%de los internautas hacen
click en el primer enlace y el
90%entre el primero y el terce-
ro, es decir, que si estásmás
abajo es como si no existieras.

-¿Cómo se posiciona una em-
presa en internet?
- Es una ciencia oculta porque
Google no lo ha hecho público.
Aún así, haymétodos que se
pueden intuir con diferentes
variables. Te puedes enlazar a
páginasweb de referencia co-
moperiódicos o ayuntamien-
tos y quemucha gente te com-
parta enFacebook oTwitter.

-¿Las redes sociales son esen-
ciales?
- Google tienemuy en cuenta si
los usuarios te hacen una refe-
rencia porque eso significa que
eres importante entre la gente.
Si publicas con asiduidad, po-
drás aparecermás.

-¿Es fácil para empresas con
pocos recursos posicionarse?
- Depende delmercado y de la
competencia. Eso sí, es renta-
ble porque posicionarse tiene
un coste entre 200 y 500 almes,
lo que supone una ventamen-
sual demuchas empresas con
lo que cubrirían el gasto en po-
sicionamientoweb y les apor-
taríamás clientes.

-¿Una de las herramientas es
‘Google AdWords’?
- Exacto. Puedes aparecer el
primero pero pagando aGoo-
gle y en función de cada palabra
clave, pagasmás omenos. Por
ejemplo: ‘Comprar ropa en

Reus’ son palabrasmás asequi-
bles que ‘Comprar ropa’, ya que
losmercados locales acostum-
bran a sermás baratos porque
tienenmenos competidores.

- ¿De aquí creó otra empresa?
- Se trata de www.preciodega-
solina.es, unawebmuy intuiti-
va donde se puede buscar el
precio de las gasolinerasmás
baratas ymás cercanas de tu ca-
sa. Tenemos cerca de 1.000 vi-
sitas diarias y utilizamos una
fuente delMinisterio de Indus-
tria que actualiza a diario los
precios.

- ¿Cuál fue la clave del éxito?
- Principalmente, el posiciona-
mientoweb porque hemos in-
tentado posicionar todas las
gasolineras de todos los pue-
blos de España para que salgan
en las primeras páginas de

Google y, es por eso, que tene-
mos tantas visitas.

- ¿Y no es la única?
- ‘Todo un placer’ es una em-
presa de productos de cuidado
personal. Sus ventas están su-
biendo y es lamás exitosa de
Kiwop. Creemos que las tien-
das on line son el futuro.

-Muchos frentes abiertos...
- Dicen que uno de cada 10 pro-
yectos funciona bien, lo que
significa que nueve fracasan y
es por esto que creo que esme-
jor tener diferentes proyectos.
De hecho, voy a crear otra tien-
da on line en el próximo año.

JOSEP PURROY ■ EMPRENDEDOR Y CREADOR DE ‘KIWOP’

‘Posicionarseesunacienciaoculta’

❞
Elposicionamiento
webes rentable.Cuesta
entre200y500€al
mes, loque suponeuna
ventamensualde
muchasempresas

JosepPurroyesinge-
niero industrial y
un amante del em-
prendimiento.Este
reusensede26años
hacreado la empre-
sa ‘Kiwop’ que di-
señaunaestrategia
globaldemarketing
on linepara empre-
sas y las posiciona
en internet para
captarnuevosclien-
tes. Aunqueel posi-
cionamientowebes
aúnunmisteriopor
resolver, expertos
como él logran que
una empresa apa-
rezca en la primera
página de Google.
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JosepPurroyde26añoshacreado laweb,www.kiwop.com,unaempresademarketingon line. FOTO:ALBAMARINÉ

FRANCESCJOAN

- Usted fue el primer ganador
del RallyCatalunya junto a su
copilotoGuillemBas ‘Mila-
no’.
- Ha sido la evolución del Rally,
que ha terminado siendo im-
portante, lo que da valor a esa
primera victoria. En aquelmo-
mento era una carreramás, ha-
bíamuy pocas y yo procuraba
competir en todas, de veloci-
dad, regularidad, en coches y
motos.

- Se impuso conunAlfa Ro-
meo. ¿Cómoera aquel coche?
- Un buen coche, comoun de-
portivo actual de buenas pres-
taciones. Se corría con coches
de serie. Era propiedad deGui-
llemBas, que vino a buscarme
para que lo pilotara en los tra-
mos de regularidad y cronome-
trados que entonces formaban
el Rally. Éramos de los pilotos
más jóvenes. Los Roqués, Go-
dia, Soler, Fábregas y la gente
de la Escudería Barcelona eran
los que dominaban.

- Los rallys de entonces nada
tienenque ver con los actua-
les.
- Eran otromundo. Contaba la
velocidad pero también la re-
sistencia, y se completaban con
pruebas de habilidad. Los equi-
pos eran amateurs.No había
esponsors, ni una atenciónma-
siva de losmedios. También se
ha avanzadomucho en temas
de seguridad.

- El RallyCatalunya es una de
las pruebasmejor valoradas

delMundial año tras año.
¿Cuál es el secreto del RACC?
-Es una suma de factores, de
unir afición ymucho trabajo.
Poner pasión en todo lo que ha-
cemos y conseguir la complici-
dad y el entendimiento con las
administraciones públicas, el
territorio, los voluntarios.

- Este añonos han vuelto a
sorprender conun tramode
50 km, elmás largo de la his-
toria del rally.
- En el RACC somos perfeccio-
nistas, nos gusta innovar.
Cuando el Rally acaba, ya se co-
mienza a trabajar en el siguien-
te, con un pequeño equipo de-
dicado todo el año a pensar en
mejoras e implantarlas. Por eso

volvimos a las etapasmixtas
tierra-asfalto, a los tramos noc-
turnos y urbanos…Este año,
con las bodas de oro, se nos
ocurrió una etapa de 50 km,
complicada para pilotos.

- Este 50 aniversario coincide
con el décimodel rally en las

carreteras deTarragona. ¿Es
elmejor escenario posible pa-
ra la carrera?
-Salou, la CostaDaurada, Port
Aventura y las comarcas deTa-
rragona ofrecen una capacidad
hotelera de primer nivel, bue-
nas comunicaciones, clima fa-
vorable. Además, las comarcas
deTarragonamerecen tener
una prueba de alto nivel, de
campeonato delmundo, con
repercusión y promociónmun-
dial.

- Usted tiene una vinculación
familiar con el territorio. Es
especial que se celebre preci-
samente aquí…
- Claro quemehace ilusión,
porquemi familia tiene fuertes

raíces aquí. Cuando era piloto y
entrenaba, pasaba por lugares
vinculados con la familia y no
es lomismoque entrenar en
otros lugares.Me gusta ver que,
años después, estas comarcas
están en disposición de acoger
y disfrutar del Rally.

-Hay quien temeque la prue-
ba se acabemarchando aBar-
celona y sus alrededores por-
que lleva dos años pisando la
CiudadCondal...
- Se trata de aprovechar la tira-
da y repercusión de Barcelona y
que esto sume a favor del Rally.
En cambio, no es factible en-
contrar en la provincia de Bar-
celona carreteras para hacer
los tramos de una prueba.

SEBASTIÀ SALVADÓ ■ PRESIDENTE DEL RACC Y PRIMER GANADOR DEL RALLY CATALUNYA

‘EnelRACCnosgusta innovar’

❞
Mehace ilusiónque
elRally sehagaaquí
porque tengomis raíces
enestas comarcas

SebastiàSalvadóna-
ció en Barcelona
(1932), aunque tiene
raíces tarraconen-
ses, puesto que su
padre era de Mont-
brió y su madre, de
Riudoms. Preside el
ReialAutòmobilClub
deCatalunya(RACC)
desde 1985. En 1957
fue el primer vence-
dor del Rally Cata-
lunya, prueba que
arranca hoy y de la
que se conmemoran
50 ediciones. Es li-
cenciadoenDerecho
y Económicas.
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SebastiàSalvadósuma29añosal frentedelRACC,entidadorganizadoradelRallyCatalunya. FOTO:RACC
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En 1968, Pablo VI anunció que bajo la Basílica de San Pedro
se había descubierto la tumba del primer Papa. En 2009, Be-
nedictoXVIrevelóquebajoelaltarmayordeSanPabloExtra-
muros fuehallado el sepulcrodel Apóstol de losGentiles. En
Tarragona,el arzobispoJaumePujolhamostradosusatisfac-
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Desde Nerón hasta Diocleciano, fueron diez los emperado-
resdedicados,durantetressiglos, aperseguira loscristianos.
Valeriano, unodeellos, diomuerte al papaSixto II y aSanCi-
priano, obispo deCartago, pero su largamano llegó también
a Tarraco, donde se ordenó quemar vivos al obispo Fructuós
y sus diáconosAuguri y Eulogi. Fue el 21 de enero del año 259
y sus actas martiriales son de una enorme importancia en la
historia del cristianismo.

Tarragona tiene en el arzobispo Pujol al sucesor del obis-
pomártir, yconservael lugarexactodondeéste fuequemado:
elAnfiteatro,espaciopara14.000personas,destinadoaespec-
táculos… y ajusticiamientos.

Hoy se celebra un nuevo aniversario de aquellos hechos,
revitalizados en la memoria popular gracias a l’Associació
Cultural Sant Fructuós, con Andreu Muñoz al frente, que
transcribióal lenguaje teatral lossucesossinrestarlesunápi-
ce de su carácter sagrado.
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ESTERPAGÈS

-¿Por qué formó ‘Kiwop’?
- Detecté que había un nicho de
mercado en las páginasweb
adaptadas almóvil, lo que se
llama responsive design, que
consiste en que unaweb se pue-
da ver en cualquier pantalla, ya
sea una tablet o unmóvil. Así
que creamos una empresa de
diseñoweb, de posicionamien-
to en internet y demarketing
on line en general: Kiwop.

-¿Por qué es importante que
una empresa se posicione en
buscadores?
- Estar en la primera página de
Google es esencial porque, se-
gún las estadísticas,más del
50%de los internautas hacen
click en el primer enlace y el
90%entre el primero y el terce-
ro, es decir, que si estásmás
abajo es como si no existieras.

-¿Cómo se posiciona una em-
presa en internet?
- Es una ciencia oculta porque
Google no lo ha hecho público.
Aún así, haymétodos que se
pueden intuir con diferentes
variables. Te puedes enlazar a
páginasweb de referencia co-
moperiódicos o ayuntamien-
tos y quemucha gente te com-
parta enFacebook oTwitter.

-¿Las redes sociales son esen-
ciales?
- Google tienemuy en cuenta si
los usuarios te hacen una refe-
rencia porque eso significa que
eres importante entre la gente.
Si publicas con asiduidad, po-
drás aparecermás.

-¿Es fácil para empresas con
pocos recursos posicionarse?
- Depende delmercado y de la
competencia. Eso sí, es renta-
ble porque posicionarse tiene
un coste entre 200 y 500 almes,
lo que supone una ventamen-
sual demuchas empresas con
lo que cubrirían el gasto en po-
sicionamientoweb y les apor-
taríamás clientes.

-¿Una de las herramientas es
‘Google AdWords’?
- Exacto. Puedes aparecer el
primero pero pagando aGoo-
gle y en función de cada palabra
clave, pagasmás omenos. Por
ejemplo: ‘Comprar ropa en

Reus’ son palabrasmás asequi-
bles que ‘Comprar ropa’, ya que
losmercados locales acostum-
bran a sermás baratos porque
tienenmenos competidores.

- ¿De aquí creó otra empresa?
- Se trata de www.preciodega-
solina.es, unawebmuy intuiti-
va donde se puede buscar el
precio de las gasolinerasmás
baratas ymás cercanas de tu ca-
sa. Tenemos cerca de 1.000 vi-
sitas diarias y utilizamos una
fuente delMinisterio de Indus-
tria que actualiza a diario los
precios.

- ¿Cuál fue la clave del éxito?
- Principalmente, el posiciona-
mientoweb porque hemos in-
tentado posicionar todas las
gasolineras de todos los pue-
blos de España para que salgan
en las primeras páginas de

Google y, es por eso, que tene-
mos tantas visitas.

- ¿Y no es la única?
- ‘Todo un placer’ es una em-
presa de productos de cuidado
personal. Sus ventas están su-
biendo y es lamás exitosa de
Kiwop. Creemos que las tien-
das on line son el futuro.

-Muchos frentes abiertos...
- Dicen que uno de cada 10 pro-
yectos funciona bien, lo que
significa que nueve fracasan y
es por esto que creo que esme-
jor tener diferentes proyectos.
De hecho, voy a crear otra tien-
da on line en el próximo año.

JOSEP PURROY ■ EMPRENDEDOR Y CREADOR DE ‘KIWOP’

‘Posicionarseesunacienciaoculta’

❞
Elposicionamiento
webes rentable.Cuesta
entre200y500€al
mes, loque suponeuna
ventamensualde
muchasempresas

JosepPurroyesinge-
niero industrial y
un amante del em-
prendimiento.Este
reusensede26años
hacreado la empre-
sa ‘Kiwop’ que di-
señaunaestrategia
globaldemarketing
on linepara empre-
sas y las posiciona
en internet para
captarnuevosclien-
tes. Aunqueel posi-
cionamientowebes
aúnunmisteriopor
resolver, expertos
como él logran que
una empresa apa-
rezca en la primera
página de Google.

PERFIL |

JosepPurroyde26añoshacreado laweb,www.kiwop.com,unaempresademarketingon line. FOTO:ALBAMARINÉ
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Benvolguts,
Fa 25 anys que vau plantar una petita llavor, com un gra de mostassa. Aquesta llavor ha crescut, i 
molt: sou vosaltres, totes les vostres famílies, el Cor i Orquestra dels Amics de la Catedral, els tècnics, 
els voluntaris… i els infants que fan possible la Petita Passio.
La vostra representació de la Passio sempre em provoca una pregona emoció, i això que ja he pogut 
gaudir-ne unes quantes vegades, però no me’n canso. Només us desitjo que per molts anys més pu-
gueu continuar emocionant tots aquells que s’atansin a contemplar aquest espectacle, que és figura 
d’aquell altre que, al Calvari, ens va revelar l’amor més gran. Rebeu, amb tot el meu afecte, la meva 
benedicció.

† Jaume Pujol Balcells
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat

Benvolguts,
Recordo amb devoció de quan era Arquebisbe de Tarragona la representació de La Passió de Sant 
Fructuós, a l’amfiteatre. Les Actes històriques. Un pastor i màrtir. Un testimoni per a tots avui, per 
tal de viure la vida cristiana amb coherència i radicalitat. Animo a l’Associació a mantenir aquesta 
representació. Ens fa bé a tots. Enhorabona pels 25 anys.

† Lluís Martínez Sistach
Cardenal Arquebisbe de Barcelona

Gaudim d’un patrimoni intangible, de rellevat sentit artístic i espiritual: La Passió de Sant Fructuós. 
Amb aquesta obra, escenificada en el mateix amfiteatre on succeïren part dels fets, reivindiquem els 
nostres orígens i mostrem les arrels cristianes de Tarragona amb els primers màrtirs de la península, 
perseguits i cremats pels emperadors romans. 
Vull felicitar a l’Associació Cultural Sant Fructuós pels 25 anys d’aquella primera representació.
Gràcies!

Josep Fèlix Ballesteros Casanova
Alcalde de Tarragona

La confluència d’història, art, religió i cultura només es dóna en determinades circumstàncies. Però 
és precisament aquesta excepcionalitat la que fa que els resultats, quan es donen, siguin, senzilla-
ment, meravellosos: tothom hi trobarà un element d’identificació. És el cas de La Passió de Sant 
Fructuós, que ara arriba al quart de segle d’escenificació. Enhorabona!

Josep Poblet i Tous
President de la Diputació de Tarragona

Les cues formades per visitar la recent descoberta tomba dels nostres protomàrtirs demostra que els 
tarragonins sentim passió pel nostre llegat, un llegat amb fondes arrels. La Passió de Sant Fructuós, 
que representa l’Associació Cultural Sant Fructuós i que aquest 2015 compleix el 25è aniversari de 
la seva primera representació, és l’homenatge que els tarragonins ens fem a nosaltres mateixos i al 
nostre passat.  Moltes felicitats !

Jordi Sierra Viu
Subdelegat del Govern d’Espanya a Tarragona

Felicitats  
Associació Cultural  
Sant Fructuós!
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Sovint relacionem la passió amb els dies de patiment i mort de Jesucrist. Té, doncs, una connotació 
ombrívola, obscura. Però va molt més enllà i també la passió és una dedicació personal, més que raci-
onal, envers un projecte, un ideal. Ara fa vint-i-cinc anys, l’Associació Cultural Sant Fructuós s’encenia 
amb una passió i ens començava a oferir La Passió de Sant Fructuós. Felicitem-la i felicitem-nos-en, 
perquè s’ho val. 

Joaquim Nin i Borredà
Delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona

Fa 25 anys que es va fer un pas de gegant en la recuperació de la nostra història i en la seva divul-
gació.  Es tracta de la representació de La Passió de Sant Fructuós. Avui dia ja s’ha convertit en una 
tradició. Potser la majoria dels tarragonins no en som prou conscients del que això representa.
A partir del primer màrtir documentat a tota la història de la Península Ibèrica, d’uns fets passats ara 
fa 1756 anys, s’ha recreat la detenció, condemna i martiri de sant Fructuós i els seus diaques, Auguri 
i Eulogi en el seu escenari real.
Gràcies Andreu, a l’Associació Cultural Sant Fructuós, a la Schola Cantorum i Orquestra dels Amics de 
la Catedral de Tarragona, i a tots els que participen en aquest enriquiment de la ciutat. 

Frederic Adan Domènech
President del Consell Comarcal del Tarragonès

Aprendre història tot sovint és feixuc; cal que algú passi els fets i les gestes per un sedàs engrescador 
que la converteixi en quelcom apassionant. Els membres de l’Associació Cultural Sant Fructuós no 
sols ens expliquen, de manera fidel i directa, didàctica i plaent, el nostre passat –a través de les Actes 
martirials– sinó que ens transmeten, amb una encertadíssima posada en escena, uns sentiments i un 
testimoni que conformen una part substancial de la nostra fe. Moltes gràcies pel vostre compromís 
amb la nostra història i la nostra cultura; i per l’esforç, que sabem que és molt i continuat durant vint-
i-cinc anys, que us ha permès convertir un projecte i moltes il·lusions en realitats. Moltes felicitats!

Jordi Agràs Estalella
Director territorial de Cultura de la Generalitat a Tarragona

Ja fa 25 anys de les representacions de La Passió de Sant Fructuós. A la primera, que es va fer a la 
Catedral, el Cor i Orquestra dels Amics de la Catedral no hi vam participar, però va ser l’ocasió per a 
començar la nostra col·laboració.
Jo hi vaig assistir i veié que la interpretació dels Goigs als sants màrtirs era la versió antiga. Aquesta 
versió era anterior a les esmenes que hi van fer, en vida, els mateixos autors, Mn. Miquel Melendres, 
de la lletra, i Mn. Francesc Tàpies, de la música. Al final de la representació vaig fer aquesta observa-
ció als amics organitzadors tot proposant-los que, si volien, els podíem ajudar en els cants. Accepta-
ren el nostre oferiment i a partir d’aquí va començar la nostra col·laboració.
Tots els components del Cor i de l’Orquestra n’estem molt contents. La nostra aportació ens ha pro-
porcionat moltes vivències i experiències inoblidables. L’amfiteatre, i ara la Tarraco Arena, ja formen 
part de la nostra vida. Que per molts anys puguem continuar col·laborant.

Mn. Miquel Barbarà Anglès
Director, en nom del Cor i Orquestra dels Amics de la Catedral de Tarragona

Des de l’Associació dels Amics de la Catedral de Tarragona voldria adreçar-vos unes paraules que 
intentin expressar l’admiració que, com associació agermanada, sentim vers la vostra tasca. Com 
associació nascuda i desenvolupada en un barri, heu aconseguit crear un entorn de participació on 
tothom col·labora amb entusiasme i voluntarietat, colze a colze, independentment de la situació 
personal de cadascú: pares, fills, professors, alumnes, professionals, etc.
L’apologia que heu fet de la figura del nostre bisbe i els seus diaques no fora possible sense la drama-
tització de les actes martirials. Heu arribat a tota la ciutat, donant a conèixer el seu missatge cristià 
de pau i de perdó. Fins i tot després de les beatificacions de l’octubre del 2013 el vostre missatge s’ha 
expandit per tota Espanya.
Heu investigat històricament i arqueològicament les nostres arrels tarragonines fins i tot seguint la 
pista de les relíquies dels nostres sants per contrades ben llunyanes.
Per totes aquestes fites, enhorabona i per molts anys!

Hilari Alfaro Bozalongo
Associació Amics de la Catedral de Tarragona
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La història i la tradició fonamenten la identitat d’una ciutat. En aquest sentit, cal valorar la iniciativa 
de l’Associació Cultural, que fa 25 anys va representar per primer cop La Passió de Sant Fructuós. Cal 
felicitar les persones que la van concebre i donar les gràcies a tots aquells qui hi han donat continuï-
tat. I, com no podia ser d’una altra manera, desitjar que perduri: per molts anys. 

Josep Anton Ferré 
Rector de la URV 

L’Associació Cultural Sant Fructuós celebra enguany 25 anys de la seva primera representació de La 
Passió de Sant Fructuós. Aquest fet, i la data, posen en evidencia que l’associació és el primer grup 
de reconstrucció històrica de la ciutat. Tan rigorós com ben documentat, tant il·lusionat com tocant 
de peus a terra, la seva feina dignifica espais i revifa esperits a la ciutat. Des de l’ICAC. L’enhorabona!

Joan Gómez Pallarès
Director de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica

L’INSAF s’uneix amb alegria a la commemoració dels 25 anys de les representacions de La Passió de 
Sant Fructuós, que ha ajudat a la difusió de la figura dels nostres protomàrtirs Fructuós, Auguri i Eu-
logi i del cristianisme dels orígens de la nostra Arxidiòcesi. Continueu endavant amb il·lusió amb la 
vostra tasca. Felicitats!

Mn. Antoni Pérez de Mendiguren Cros 
Director de l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós de Tarragona

Som edificats per l’Orient i l’Occident. 
Jesucrist n’és fonament.
Pere, Pau, Fructuós, Auguri, Eulogi són les columnes.
La Passió il·lumina les actes martirials:
som mirall reflector que la llum transforma. 

Mn. Joan Magí Ferré
President ABCAT i rector de la parròquia de Sant Pere i Sant Pau Sescelades

Vint-i-cinc anys ens parlen de maduresa i alhora en preveuen reptes. L’Associació Cultural Sant Fruc-
tuós ha posat ben alt la memòria del nostre sant bisbe i el seus diaques. Que la vostra tenacitat i el 
vostre treball ens facin créixer en la vivència dels nostres màrtirs: confessió, celebració i donació. Al 
segle XXI el seu missatge és actual perquè sorgeix de l’Evangeli, que sempre és nou.
Per molts anys.

Mn. Jordi Figueras i Jové
Vicari Episcopal de Tarragona

La Passió de Sant Fructuós és oració i ajuda a pregar, interpel·lant a viure amb radicalitat i alegria la 
fe com aquells primers cristians enamorats de Déu i del món. 

Mn. Josep Ribot Margarit
Rector de la parròquia de Sant Francesc d’Assís de Tarragona

Des de la senzillesa i bona voluntat d’uns voluntaris que iniciaren la representació de les Actes en la 
grandiositat de la Catedral fins a la immensitat de la Tarraco Arena, sojornant durant molts anys en 
la necròpolis cristiana, és la ruta d’unes actes, nascudes fa molts segles, a l’ombra de l’imperi romà.
Recordo amb molta il·lusió la representació senzilla, humil, regalimant bona voluntat i un gran esforç 
d’actors al sojorn de la Catedral. La magnificència del lloc i aquella voluntat dels artistes començà 
a donar vida a unt text: La Passió de Sant Fructuós, ple de vitalitat. 25 anys després, l’escenari ha 
canviat. Tot aquest camí és fruit de l’esforç d’una entitat en que tots els membres, cadascun segons 
les seves possibilitats i qualitats, s’han esmerçat en l’evolució i dignificació de la representació. Són 
moltes les persones que han fet possible el desenvolupament i l’èxit d’aquesta manifestació teatral. 
Gràcies per la vostra col·laboració i una felicitació molt cordial perquè un seminarista que tenia que 
limitar-se a llegir el text de les Actes, ara prevere, pot gaudir d’una magnífica i bella representació. 

Mn. Francesc Gallart Magarolas
Rector del santuari de Sant Magí de la Brufaganya i de l’ermita de Sant Magí del Portal del Carro
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L’amfiteatre és un nexe en la història de les nostres entitats. Va ser durant una època ancestral la seu 
de la Congregació en diferents èpoques, i fa 25 anys va acollir la primera representació de La Passió 
de Sant Fructuós. Unes paraules comuns: “sang i martiri”. D’aquí la disposició de La Sang, des del 
principi, en ajudar amb la cessió de l’equipament dels Armats perquè el projecte pogués ser realitat 
i també garantia de futur. 
És una gran alegria per a nosaltres la consolidació tan gran d’aquest projecte, en el que sempre vam 
creure, i la transcendència que ja representa en el coneixement històric del cristianisme primitiu. 
Com entitat centenària coneixem les dificultats per tirar endavant i sempre estarem al vostre costat 
amb la col·laboració que sigui possible.

Carles Baches Pla
R. i V. Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Tarragona

És un goig felicitar i compartir amb la nostra entitat germana aquesta celebració dels 25 anys de la 
primera representació de la Passio Fructuosi. Si va ser un esdeveniment la primera representació, 
amb el temps ha acabat essent una obra imprescindible pel coneixement de la primera fe de Tàrraco. 
Les nostres arrels de patronatge comú han estat sempre cabdals en totes les iniciatives que hem 
compartit a través de les nostres publicacions. Gràcies pel vostre suport de sempre i ja, des d’ara, 
per les noves iniciatives que de ben segur compartirem pel bé de la nostra església diocesana i per la 
difusió de la nostra cultura. Per molts anys!

Carles Baches Pla
President de Gogistes Tarragonins

Mil gràcies per ajudar-nos a apropar la vida dels primers cristians a les classes de religió dels alumnes 
d’ESO del col·legi.

Col·legi La Salle Tarragona

Vull felicitar a l’Associació en els 25 anys de la seva primera representació de La Passió Sant Fructuós. 
Sempre que he tingut oportunitat de participar m’he sentit com en una família. Per molts anys!

Tecla Amigó Iglesias

Felicitem al creador de La Passió de Sant Fructuós, mantenidors, voluntaris, actors, director musical, 
músics i cantaires. Gaudim de compartir a casa nostra l’alegria d’aquesta tasca evangelitzadora.

Maria Josepa Argilaga Montserrat i Mn. Joan Magí Ferré

He seguit des de la primera fins l’última de les representacions i cap m’ha deixat indiferent. Ha ba-
tegat cada vegada més fort el meu cor quan les flames del martiri s’enlairaven. Heu deixat petjades 
profundes en la cultura tarragonina!

Carme Bargalló Hernández i família

La Passió de Sant Fructuós, ens ha donat la possibilitat de compartir i enriquir-nos d’aquesta experi-
ència religiosa i cultural entre tots nosaltres i molta gent.
Gràcies Andreu, gràcies Associació!

Paquita Boltó i Xavi Bella Boltó

Em plau felicitar-vos per la gran tasca portada a terme  per aconseguir celebrar el 25è aniversari de 
La Passió  de Sant Fructuós. A Tarragona ens plau poder mostrar aquest digne espectacle. Els tarra-
gonins ens sentim orgullosos. Enhorabona i per molts anys!! 

Josep Casanelles Moix

La representació de La Passió, ha estat per a mi un gran honor. Posar els meus peus descalços sobre 
l’arena de l’Amfiteatre em produeix una  emoció indescriptible i sobretot de pregària.

Mn. Miquel Castillejo Brull
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25 anys mereixen un esment especial si no es tracta d’anys que “cauen” sols, sinó que han requerit 
superació d’entrebancs. 25 anys mereixen felicitació singular si han comportat renovació de perso-
nes, que n’asseguran la continuïtat. FELICITATS a tots. 

Mn. Joaquim Claver Caselles

La Passió m’ha servit per conèixer un grup de gent desinteressada i amb ganes de difondre als tarra-
gonins i a la resta del món una història molt desconeguda del nostre patrimoni cultural. Que seguim 
així per molts anys i moltes felicitats a tots.

Jordi Folch Ras

La Passió de Sant Fructuós ha permès unir persones diverses entorn a un mateix projecte. De resul-
tes d’aquesta unió ha nascut un sentiment tan humà i tan cristià que fa que més que una associació 
siguem una comunitat. Felicitats pels 25 anys!

Andrés González Ramos

Recuerdo con cariño la figura joven de nuestro presidente Andreu Muñoz Melgar cuando acudía a 
nuestra empresa Ernest Vallhonrat a recoger el anuncio correspondiente de colaboración para la 
revista. Hoy después de 25 años, soy yo quien agradezco todos los esfuerzos personales y de todo el 
equipo por los éxitos conseguidos.

Visitación Juárez Laiz. Viuda de Ernest Vallhonrat Llurba

I congratulate the ACSF on its success in reminding Tarragona with regard to its glorious martyrs and 
for communicating to mankind their deeds. Long may you continue in your efforts.

John Lopez (Bolton, England)

L’Associació significa professionalitat, implicació i dedicació; però sobretot diversitat, alegria, aco-
llida, emoció i caliu. Moltes gràcies a tots i totes per construir i alimentar aquesta gran família, per 
molts anys! 

Jesús Martínez Casanelles

25 anys que ens han agermanat amb moltes ciutats del món, gràcies a La Passió de Sant Fructuós. 
Per molts anys! Pau per a tots!

Àngels Mas Carceller, Montse Mas Carceller i Rosa Mas Carceller

Benvinguda la finestra oberta, en forma de tresor documental, que ens permet, i ens permetrà, viure 
amb goig i passió la nostra història i devoció. Per molts 25 anys més!!
Quim Mas Carceller i Iolanda Jaumot Garin

Haver actuat en la representació de La Passió de Sant Fructuós ha estat per a mi una gran satisfacció. 
Per molts anys! 

Raimon Mateu de la Casa, diaca

Solamente encuentro palabras de agradecimiento  hacia la asociación, por los momentos tan felices 
que he vivido junto a vosotros y a mi marido. Que nuestros mártires sigan iluminando nuestras vidas.

Francisca Melgar Nicolás

Gran alegria de que la nostra representació faci 25 anys i espero seguir veient passar els anys dins 
d’una associació que creix en gent i qualitat. Per molts anys família!

Andreu Muñoz Virgili



35

La representació de La Passió de Sant Fructuós sempre colpeix a qui hi assisteix, però també és un 
estímul per ser màrtir (testimoni) de Jesús avui. Moltes felicitats!

Margarita Pallejà Cabré

Aquest any farà 15 anys que hi vaig participar per primera vegada. Ha estat una gran experiència de 
vida on he après moltíssimes coses. Felicitats a tots!

Gisela Pallejà Padró

Quan penso amb l’Associació Cultural Sant Fructuós em ve al cap tan sols una paraula gràcies. Gràci-
es per fer-nos feliços, gràcies per fer-nos sentir tan a gust. Gràcies per permetre’ns una convivència 
fraternal tan immensa. Gràcies per tantes experiències viscudes. Gràcies de veritat i de tot cor a tots 
i cadascú de vosaltres.

Neus Pàmies Musté

Gracias a La Pasión de San Fructuoso me he encontrado arropada por unos grandes amigos en estos 
momentos tan difíciles para mí. Seguiré aportando mi granito de arena 25 años más.

Mª Rosa Pérez Arteaga

Cada representació que veig la foguera encesa amb els màrtirs, a l’arena de l’amfiteatre, m’emociona. 
Per molts anys que l’Associació pugui encendre el cor de tots aquells espectadors que la contemplen. 

Míriam Ramon Mas

Gaudint de la vostra magnífica representació he estat transportat pel túnel dels temps vers aquells 
moments històrics que ens han ensenyat a donar testimoni de la fe cristiana. Felicitats a tots!

Joan Rossell Carol

Xerrameques, murmuris, riures i somriures entre un mos a l’entrepà de truita i un glop de refresc per 
empassar-lo millor i, de pas, calmar els nervis... I de sobte, concentració, disciplina, feina ben feta a 
tocar de l’excel·lència, tot gràcies al treball en equip de tots els què participen en l’Associació, una 
unió d’il·lusió, esforç i treball que va més enllà de l’Amfiteatre.

Imma Teixell Navarro

És un plaer poder seguir fotogràficament la vostra representació. L’any passat, però, pel meu gust, 
no va ser gaire plaent  que es transformés en un acte allunyat dels valors cristians: recordar-ne uns i 
oblidar-ne uns altres. 

Quim Vendrell Moreno

Moltes felicitats a totes les sòcies i socis participants en la representació de La Passió de Sant Fructu-
ós, que amb el seu acurat treball, han fet possible l’èxit de la representació.

M. Cinta Virgili Llauradó i M. Dolors Virgili Llauradó

Gràcies per evocar, dignificar sant Fructuós, donar-li el seu lloc en la història de Tarragona, per la 
dedicació, passió i rigor que doneu i encoratjar-vos a seguir amb aquesta actitud. 

Família Agustí-Salort

Compartir i viure amb l’Associació l’herència dels nostres Sants Màrtirs ha estat per a la nostra família 
un motiu de gran goig i agraïment.

Família Blanco-Sánchez
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La representació ha suposat un creixement personal i familiar en tots els aspectes. Una experiència 
molt enriquidora i de transmissió de valors que hem pogut compartir amb la resta del grup.

Famílies Borràs-González i Borràs-Fernández

L’ACSF ens ha donat l’oportunitat de prendre part de la memòria històrica de Tarragona. El Xavi i la 
Núria eren tan petits quan van començar amb La Passió... qui si no els més petits són el futur? 

Família Castan-Mur

Ha estat un privilegi formar part d’ aquest equip humà tan excepcional i poder gaudir d`un ambient 
fraternal a banda de la importància cultural, històrica...Felicitats a tots i per molts anys !

Família Castellví

Que el raig de llum de totes les matinades segueixi il·luminant aquest camí meravellós de la nostra 
Associació.

Família Farran-Martos 

La Passió ha estat per a nosaltres el descobriment de les nostres arrels cristianes que ens ha portat 
a un compromís per treballar amb l’Església i al costat de Jesús. També el trobar una munió d’amics, 
als que estimem de veritat. La Passió ha de continuar perquè és una eina molt important per a tots.

Família Galià-Iglesias

25 años transmitiendo cultura, logrando que el año 259 d.C. parezca historia reciente y fomentando 
la amistad. Justo eso es para nosotros la Associació Cultural Sant Fructuós. Felicitats!

Família Ibáñez-Luengo

25 anys de treball i alegries, compartint l’amor que ens uneix en la diversitat i posant sempre la mi-
rada envers aquells amics i familiars que ja es troben al cel.

Família Marín-Muñoz

Moltes felicitats per mantenir durant aquest 25 anys amb tant d’entusiasme: el desig d’estendre i 
vetllar per la fe i per l’esperança de tots els cristians d’Occident a Orient. 

Família Melero-Cugat

Vam assistir a la primera representació de la Passio Fructuosi. Una experiència colpidora. No ens 
imaginàvem aleshores la seva transcendència. Amb aquesta representació, els nostres Màrtirs han 
esdevingut impuls espiritual per a Tarragona.

Família Moncunill-Martí

Agraïm al Senyor la vostra entrega i dedicació durant aquests 25 anys i preguem per a que pugueu 
seguir amb la vostra tasca cultural molts anys.

Família Montserrat-Reverté

La representació de La Passió de Sant Fructuós és un esdeveniment molt important per a l’evangelit-
zació de la fe i la conversió.

Família Mosquera-Ramos
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La representació ha estat un espai de trobada amb amics, de vivència de les arrels cristianes i de 
superació personal. Felicitats pels 25 anys!  

Família Muñoz-Filgueras

25 anys creixent com a família unida amb l’altra gran família que és l’Associació. Donem gràcies per 
formar part d’aquest projecte. Seguirem tots i esperem incorporar aviat la petita Paula.

Família Muñoz-Pérez i Txell Navarro

25 anys d’agraïment per haver pogut compartir el creixement i enriquiment de la representació, jun-
tament amb totes les persones que formem part de l’ Associació Cultural Sant Fructuós. Gràcies per 
tot el que hem après i moltes felicitats!

Família Muñoz-Virgili

La representació ha permès participar a famílies al complet. Ha estat emocionant veure tan units a 
pares, fills, avis, cosins, etc. A tota la nostra família ens ha il·lusionat participar. 

Família Nonell-Fernández

La representació de La Passió de Sant Fructuós ens ha donat l’oportunitat de poder compartir amb 
els nostres fills una activitat i, al mateix temps viure i transmetre conjuntament els valors de frater-
nitat, alegria i compromís, valors molt importants per a nosaltres. Gràcies.

Família Pallejà-Padró

Conèixer la història dels nostres orígens ens ajuda a viure amb fidelitat la nostra fe avui. Gràcies per 
fer-ho possible amb les representacions de La Passió de Sant Fructuós.

Família Pérez de Mendiguren-Cros

Des d’aquella primera representació de La Passió de Sant Fructuós dins la Catedral ha passat temps 
que nosaltres no comptem en anys sinó en vivències viscudes, il·lusió i joia de compartir; i en són 
molt més que 25!!!!

Família Rius-Moreno

Per a la nostra família, l’Associació i les seves activitats són una escola de vida en la que ens encanta 
participar.

Família Rius-Ruiz

Poder participar de la Passio Fructuosi ha suposat un valuós enriquiment cultural i un goig compartir 
moments inoblidables amb entranyables amics, tot plegat fent reviure l’esperit d’aquella primigènia 
comunitat cristiana. 

Família Sanchis-Rota

La Passió de Sant Fructuós és avui cultura de Tarragona pel món, gràcies a la participació de tantes 
persones que s’hi han sumat any rere any. A totes: Enhorabona! 

Família Serres-Marco

Fa 25 anys vam veure la primera representació i valorem molt com l’heu anat millorant per aconse-
guir que, avui, La Passió de Sant Fructuós, sigui un gran espectacle. Moltes felicitats!

Família Virgili-Montoliu 
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1 21-01-2000 Muñoz Melgar, Andreu
2 21-01-2000 González Ramos, Andrés
3 21-01-2000 Blanco Calvo, Jesús
4 21-01-2000 Marín Maestro, Vicente
5 21-01-2000 Pallejà Blay, Marcel
6 21-01-2000 González Ramos, Mª Carmen
7 21-01-2000 Magí Ferré, Joan
8 21-01-2000 Teixell Navarro, Imma
11 21-01-2000 Aranda Blay, Lluís
12 25-03-2000 Parròquia de Sant Pere i Sant Pau
13 25-03-2000 Barbarà Anglès, Miquel
14 25-03-2000 Juan i Valero, Ferran
15 25-03-2000 Marqués Peña, Yolanda
17 25-03-2000 Marco Subias, Mª Carmen
18 25-03-2000 Serres Marco, Blanca
19 25-03-2000 Serres Marco, Helena
20 25-03-2000 Borràs Fernández, Jordi
22 25-03-2000 Sánchez Guerrero, David Jesús
23 25-03-2000 Padró Cabello, M. Betlem
24 25-03-2000 Pallejà Padró, Gisela
25 25-03-2000 Pallejà Padró, Magí
26 25-03-2000 Marín Maestro, Joan Carles
27 25-03-2000 Cepillo Galán, Isabel Mª
28 25-03-2000 Román Cano, José Manuel
30 25-03-2000 Blanco Calvo, Mª Cinta
31 25-03-2000 Navarro Gómez, Pere
32 25-03-2000 Borràs Margalef, Josep
33 25-03-2000 Fernández Osorio, Carmen
34 25-03-2000 Mateu de la Casa, Raimon
35 25-03-2000 Virgili Montoliu, Inés
36 25-03-2000 Muñoz Virgili, Andreu
37 25-03-2000 Muñoz Virgili, Pau
38 25-03-2000 Pérez Bravo, Mª Amparo
39 25-03-2000 Paisano Parejo, Jordi
40 25-03-2000 Muñoz Melgar, Mª Teresa
41 25-03-2000 Rodríguez Maeso, Jacint
42 25-03-2000 Iglesias Llagostera, Lluís
43 25-03-2000 Borràs Fernández, Carme
44 25-03-2000 Mosquera Brunet, Víctor
45 25-03-2000 Bella Boltó, Xavier
46 25-03-2000 Sánchez Cobacho, Mª Carmen
47 25-03-2000 Filgueras González, Dolores
48 25-03-2000 Bordas Belmonte, Lluïsa
49 25-03-2000 Salla Guinovart, Francesc
50 25-03-2000 Fernández Pizarro, Francisca
51 25-03-2000 Rodríguez Fernández, Anna
52 25-03-2000 Rodríguez Fernández, Victor
53 25-03-2000 González Ramos, Manoli
56 25-03-2000 Farran i Odena, Josep
57 25-03-2000 Castillo Algaba, M. Teresa
59 25-03-2000 Uriarte Polo, Carlos
61 25-03-2000 Argilaga Montserrat, M. Josepa
62 25-03-2000 Sales Carda, Manel Jaume
63 25-03-2000 González Ramos, Mª Lourdes
67 25-03-2000 Durán Flores, Montse

70 25-03-2000 Cotano Fernández, Roger
71 25-03-2000 González Hernández, Nicolás
72 25-03-2000 Ramos Pérez, Celestina
75 11-10-2000 Gómez Santaella, José Antonio
76 11-10-2000 Jornet Domenech, Josep M.
78 11-10-2000 Cobacho Romero, Rafaela
79 11-10-2000 Quilez Mata, Jorge Juan
80 11-10-2000 Setién Arroita, Yolanda
81 11-10-2000 Adrià i Maijó, Mercè
83 11-10-2000 Gallart Magarolas, Francesc
85 11-10-2000 Muñoz Pérez, Pablo
87 11-10-2000 Muñoz Pérez, Alex
88 11-10-2000 Iglesias Torrellas, Dolors
89 11-10-2000 Galià Romaní, Joaquim
90 11-10-2000 Claver Caselles, Joaquim
91 11-10-2000 López, John
92 11-10-2000 Mateu Usach, Enric
93 21-01-2001 Jornet Montaña, Sònia
97 21-01-2001 Pérez Pulido, Julián
98 21-01-2001 Parròquia de Sant Pau
99 21-01-2001 Cedó Perelló, Joan Anton
101 21-01-2001 Quilez Mata, Julio Luís
102 01-01-2001 Marín Muñoz, David
103 21-01-2001 Col·legi Lestonnac-L'Ensenyança
104 21-01-2001 Sugrañes Miret, Montserrat
106 26-02-2001 Rodríguez Maeso, Maribel
107 26-02-2001 Pena Romero, Joan Antoni
108 26-02-2001 Ribas Ballesté, Daniel
109 03-08-2001 Pallejà Blay, Daniel
110 03-08-2001 Virgili Avià, Jordi
111 03-08-2001 Montoliu Asens, Inés
112 03-08-2001 Pascual i Palau, Josep Ramon
113 05-09-2001 Moncunill Martí, Fructuós
114 05-09-2001 Nosas Brull, Josep M.
115 05-09-2001 Piñol Abelló, Rosa M.
116 27-11-2001 Forns Fernández, M. Victòria
118 10-01-2002 Llagostera Solé, Conxita
119 05-02-2002 Ortiz Giménez, Lourdes
120 05-02-2002 Salla Roig, Núria
121 05-02-2002 López Díaz-Cano, Joan Antón
123 22-02-2002 Giménez Porcuna, Francesc
124 22-02-2002 Parròquia de Sant Fructuós
126 22-02-2002 Prats Piqué, Enric
127 22-02-2002 Casals Petrus, Elisenda
130 22-02-2002 de Novoa Barrón, Mª Jesús
131 22-02-2002 Col·legi Mare de Déu del Carme
132 22-02-2002 Borràs Brulles, Roser
133 22-02-2002 Quetcuti Ferrer, Adolf
135 22-02-2002 Guinart Sesplugues, Montserrat
136 21-03-2002 Lozano Romero, José
137 21-03-2002 Col·legi La Salle
139 21-03-2002 Rodríguez Balada, Elena
140 21-03-2002 Blay Boqué, Mª Teresa
141 21-03-2002 AMPA Col·legi Mare de Déu del Carme
144 18-04-2002 Bidó Odena, M. Dolors

Llistat de socis
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145 18-04-2002 AVV La Unió
146 18-04-2002 Comunitat La Salle
147 18-04-2002 Parròquia de Sant Cosme i Sant Damià
148 18-04-2002 PP Rogacionistes
151 16-05-2002 Castillejo Brull, Miquel
152 16-05-2002 Ferrer Virgili, Lluis
153 16-05-2002 Massaguer Comes, Jordi
154 16-05-2002 Chimisanas Mateu-Alsina, Elisabet
155 16-05-2002 Bea Castaño, David
156 16-05-2002 Olivé Elías, Marcel
157 16-05-2002 Brescolí Rodríguez,Jordi
158 16-05-2002 Castellví Sabaté, Montserrat
161 16-05-2002 Fuentes López, Paqui
162 24-05-2002 Soro Roca, Santiago
163 24-05-2002 Montserat Fornós, Juan
164 24-05-2002 Reverté Margalef, Mª Teresa
165 24-05-2002 Mejias Sendra, Magí
167 24-05-2002 Fernández Osorio, Alicia
168 30-05-2002 Elias Cortés, Mª Gloria
169 30-05-2002 Amenós Torremadé, Antoni
170 30-05-2002 Prim Donés, Mª Montserrat
171 30-05-2002 Pérez Garrido, Ana Rosalia
172 30-05-2002 Muñoz Pérez, Ana Maria
173 30-05-2002 Muñoz Melgar, Rafael
174 30-05-2002 Rius Ruiz, Irene
175 30-05-2002 Rius Ruiz, Maria
176 30-05-2002 Rius Ruiz, Xavier
177 30-05-2002 Ruiz Manrique, Aurora
178 30-05-2002 Rius Ferrús, F. Xavier
180 30-05-2002 Dominiques de l'Ensenyament
182 30-05-2002 Luengo Sastre, Purificación
183 30-05-2002 Ibáñez Tatay, Jose Luis
185 20-06-2002 Martínez Casanelles, Jesús
186 20-06-2002 Martí Baiget, Maria
187 20-06-2002 Moncunill Cirac, Lluís M.
188 20-06-2002 Burrut Fortuny, Salvadora
189 20-06-2002 Burrut Fortuny, Amalia
190 20-06-2002 Puig Andreu, Joan
191 20-06-2002 Huguet Merelo-Barbera, Mercedes
192 20-06-2002 Germanes Dominiques de l'Ensenyament
193 20-06-2002 Coll Gilabert, Antoni
194 20-06-2002 Nosas Piñol, Rosa M.
195 20-06-2002 Nosas Piñol, Josep M.
196 26-09-2002 Parròquia de Sant Fruitós
198 26-09-2002 Serres Caldú, Laureano
199 26-09-2002 Serres Timoneda, Miguel
200 26-09-2002 Fernández Casanovas, Mª Leonor
202 26-09-2002 Timm Loetje, Christel
203 07-11-2002 Navarro García, Juana
204 07-11-2002 Val Martínez, Josefa
205 07-11-2002 Mur Casas, Bernabé
207 12-12-2002 Melgar Nicolás, Francisca
211 16-01-2003 Escorza Góngora, Esther
213 16-01-2003 Salgado Combalia, José Ramón
214 16-01-2003 Martínez Valcabado, Maribel
215 16-01-2003 Salort Volart, Teresa
216 14-02-2003 Martín Martín, Antonio
217 14-02-2003 Noci Sánchez, Rosalia
218 14-02-2003 Gandia Boronat, Marcela
219 14-02-2003 Borràs González, Marc
220 14-02-2003 Jordi Ribas, Anna
222 14-02-2003 Martí i López, Miquel

223 14-02-2003 Borràs Galceran, Anton Mª
224 14-02-2003 Massana Sans, Maria
225 14-02-2003 Segura Vallés, Joan
226 14-02-2003 Pérez Arteaga, Maria Rosa
227 11-04-2003 Vallvé Navarro, Albert
228 11-04-2003 Teixell Navarro, M. Àngels
231 11-04-2003 Ferrer Mulet, Lluís
232 11-04-2003 Martorell Comes, M. Mercè
236 09-09-2003 Blay Gatell, Roser
237 09-09-2003 Melero Lleixà, Loli
238 09-09-2003 Coll Larrosa, Núria
239 09-09-2003 Aixalà Llovet, Concepció
242 09-10-2003 Amigo Iglesias, Tecla
243 09-10-2003 Rius Ferrús, Lluís Maria
244 09-10-2003 Moreno Ortiz, Marian
245 09-10-2003 Rius Moreno, Pau
246 10-12-2003 Martos Fernández, Anna
247 10-12-2003 Farran Martos, Josep
248 08-01-2004 Farran Martos, Xavier
249 08-01-2004 Alfaro Bozalongo, Hilari
250 08-01-2004 Mateu Merelli, Anna
251 08-01-2004 Abella Bordàs, Jordi
252 11-03-2004 Pàmies Musté, Neus
253 11-03-2004 Lleixà Gabriel, Montserrat
254 11-03-2004 Casanelles Moix, Maria del Carme
255 11-03-2004 Martínez Sabadell, Pasqual
256 11-03-2004 Van Maurik Antonell, Marianne
257 11-03-2004 Madueño Fernández, Juan
259 07-10-2004 Sales González, Jaume
260 07-10-2004 Herranz Del Rey, Montserrat
262 07-10-2004 Duch Brotons, Ferran
264 07-10-2004 Ballesteros Casanova, Josep Fèlix
265 07-10-2004 Castán Julbe, Ramon
266 07-10-2004 Mur Val, Elena
267 07-10-2004 Castán Mur, Xavier
268 07-10-2004 Castán Mur, Núria
269 07-10-2004 Muñoz Melgar, Diego
270 07-10-2004 Virgili Novel, Francesc
271 08-01-2005 Sabaté Tomàs, Jordi
272 04-03-2005 Margalef Veciana, Marc
273 04-03-2005 Figuera Pàmies, Èlia
274 09-03-2005 Briansó Caballero, Sílvia
275 08-01-2005 Azor Parra, Consol
277 08-01-2005 Olivé Ventura, Juan
278 08-01-2005 Marsal Miracle, Maria
279 08-01-2005 Baltaretu, Vasile
280 05-05-2005 Pujol Balcells, Jaume
281 01-07-2005 Blanco Sánchez, Hugo
282 22-12-2005 Manrique Carrasco, Conxa
283 12-01-2006 Duch Pijoan, Maria Teresa
284 12-01-2006 Cisquella Corsà, Montserrat
285 12-01-2006 Guerrero Castellví, Isidor
286 12-01-2006 Bargalló Hernández, Carme
287 12-01-2006 Pons Güell, Carmen
288 27-01-2006 Castellví Marín, Emma
289 16-03-2006 Martínez Blanco, Ana María
290 16-03-2006 Bertran Vinaixa, Amparo
291 16-03-2006 Sanchís Caballé, Meritxell
293 16-03-2006 Montero Simó, Miguel Ángel
295 16-03-2006 Virgili Sastre, Josep Maria
296 16-03-2006 Impremta Virgili
298 16-03-2006 Queralt i Vidal Joan
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299 16-03-2006 González Mohedano, Mireia
300 16-03-2006 González Mohedano, Joan
301 16-03-2006 Castán Julbe, Montserrat
302 16-03-2006 Blanco Castán, Oscar
303 10-11-2006 Figuerola Roca, Antonia
304 10-11-2006 Comas Lou, Núria
305 10-11-2006 Pallejà Comas, Berta
306 27-12-2006 Rossell Carol, Joan
307 27-12-2006 Ayala Font, Josep Maria
308 27-12-2006 Vilaplana Civit, Antoni
309 27-12-2006 Merino Anton, Isabel
310 27-12-2006 Romeu Torres, Josep
311 27-12-2006 Domènech Vallvè, David
312 27-12-2006 Aniorte Rione, Teresa
313 27-12-2006 Huguet Merelo, Jose Ramon
314 27-12-2006 Torné Reverté, Carme
315 27-12-2006 Marín Muñoz, Jaume
316 27-12-2006 Escarre Ros, M. Antònia
317 27-12-2006 Adserias Pascual, Fèlix
318 27-12-2006 Rota Aleu, Rosaura
319 27-12-2006 Sanchis Bernabeu, Miquel
320 27-12-2006 Sanchis Rota, Pau
321 01-02-2007 Torres Sabaté, Joan Andreu
322 01-02-2007 Parròquia de Sant Francesc
323 01-02-2007 Ortiz de Paz, Pilar
324 01-02-2007 Duch Pijuán, Maria Rosa
325 14-06-2007 Gimeno Villamana, Alberto
326 14-06-2007 Castellví Marín, Joan
327 14-06-2007 Baches Pla, Carles
328 14-06-2007 Salvadó Urpí, Inés
329 14-06-2007 Ramon Mas, Míriam
330 14-06-2007 Amigó Garcés, Montse
331 14-06-2007 Rovira Queralt Ma. Lluïsa
332 14-06-2007 Mislata Mislata Robert
333 21-12-2007 Gabriel Garcia, Jordi
334 21-12-2007 Garcia Rodrigo, Pilar
335 28-03-2008 Romero, Michel
336 28-03-2008 Sans Martí, Josep Maria
337 24-05-2012 Juárez Laiz, Visitación
338 26-09-2008 Comas Lou, Enric
339 26-09-2008 Pallejà Comas, Adrià
340 26-09-2008 Espigó Sáez, Jordi
341 26-09-2008 Viña Sabaté, Ma Isabel
342 26-09-2008 Marrugat Casellas, Francisco
343 26-09-2008 Folch Ras, Jordi
344 26-09-2008 Oldhamstead, Roger
345 26-09-2008 Richardson, David
346 26-09-2008 Mas Carceller, Rosa
347 18-12-2008 Casanelles Moix, Anton
348 07-01-2009 Baixauli Santos, Luis José
349 07-01-2009 Blanco Sánchez, Mario
350 07-01-2009 Roca Barberà, Remei
351 07-01-2009 De Novoa Barón, Ma Luisa
352 05-02-2009 Galofré Capell, M Núria
353 05-02-2009 Galofré Capell, M Montserrat
354 05-02-2009 Sans Ballart, Jordi
355 05-02-2009 Sans Twose, Marc
356 05-02-2009 Ortiz Giménez, Francesc
357 05-02-2009 Cerro Cortés, Elisabet
358 18-02-2009 Casanelles Moix, Josep
359 18-02-2009 Miró Masvidal Rosa Maria
360 11-06-2009 Pallejà Cabré, Margarita

361 11-06-2009 Cros Borràs, Aurora
362 11-06-2009 Veciana Alegre, M Cinta
364 11-06-2009 Sánchez González, Blas Jesús
365 15-07-2009 Mateu Guarro, Josep
366 01-12-2009 Navarro Comella, Josep
367 01-12-2009 Farré Valmaña, M. Carme
368 04-02-2010 Ibañez Luengo, Ana
369 04-02-2010 Ibañez Luengo, Alberto
370 04-02-2010 Ibañez Luengo, Carolina
371 04-02-2010 Vives Sanromà, Ignacio
372 04-02-2010 Setién Arroita, Iratxe
373 04-02-2010 Cabré Farreny, Mercè
374 04-02-2010 Cabré Farreny, Rosa
375 18-03-2010 Bigorra Fernández, Rosa
376 08-03-2010 Fabregat Palau, Maria
377 22-04-2010 Carreto Martín, Laura
378 22-04-2010 Carreto Poveda, Manuel
379 22-04-2010 Martín Puig, M. Elena
380 06-05-2010 Domènech, Joan Antoni
381 15-07-2010 Aleu Viñas, Ma Lourdes
382 24-02-2011 Sendra Vellvè, Jordi Miquel
383 24-02-2011 Solé Tomás, Teresa
384 24-02-2011 Solé Tomás, Marina
385 10-11-2011 Ferrer Val, Josep-Francesc
386 10-11-2011 Plana Sole, Maria Cinta
387 10-11-2011 Nonell Torres, Pedro
388 10-11-2011 Fernández García, Susana
389 24-05-2012 Rodríguez Moreno, Antonio
390 24-05-2012 Virgili Llauradó, M. Dolors
391 24-05-2012 Virgili Llauradó, M. Cinta
392 21-06-2012 Arbeloa Rigau, M. Victòria
393 21-06-2012 Algueró Mora, Asunción
394 01-09-2012 Rivelles Blanco, M. Teresa
395 27-09-2012 Uriarte Polo, David
396 27-09-2012 Alegret Ferré, Montserrat
397 27-09-2012 Uriarte Polo, Javier
398 27-09-2012 Pérez Mármol, Juana
399 27-09-2012 Poy Arias, Guillermina
400 22-11-2012 Cendra Terrado, Neus
401 10-01-2013 Vives Ibáñez, Ignacio
402 10-01-2013 Roca Girona, Montserrat
403 18-01-2013 Gomis Barberà, Josep M.
404 31-01-2013 Sanet Jové, Josep M
405 14-02-2013 Vendrell Aubach, Robert
406 17-06-2013 Melero Lleixà, Jesús
407 17-06-2013 Cugat Vinyes, Maria del Mar
408 17-06-2013 Colmenarejo Romano, Ana Isabel
409 17-06-2013 Gracia Colmenarejo, Anna
410 17-06-2013 Mas Carceller, Quim
411 14-11-2013 Martín Brú, Angel
412 23-01-2014 Lomas González, Esther
413 24-01-2014 Álvarez Vega, F. Javier
414 20-02-2014 Miralles Carrizosa, Encarna
415 20-02-2014 Mas Carceller, Montse
416 20-02-2014 Mas Carceller, Àngels
417 20-02-2014 Julià Panadès, Joaquim
418 24-02-2014 Brull Alabart, Josep M
419 24-02-2014 Folch Sabaté, Josefina
420 09-10-2014 Barriach Molas, Francesc
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Aureli Prudenci Clement, Llibre de les corones, VI, 46-47. Segle IV-V dC.

Sed ne reliquias resuscitandas
et mox cum domino simul futuras,

discretis loca diuidant sepulcris,

cernuntur niueis stolis amicti:
mandant restitui, cauoque claudi

mixtim marmore puluerem sacrandum.

Mes, a fi de que els restes venerables, 
que han de reviure davant Déu en glòria,
no es dividesquen en distints sepulcres,

apareixen els Sants amb blanques vestes,
manant restituir llur pols sagrada

i que un marbre mateix tot junt ho cloga.










