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

La Paraula creadora
ideà si maternal,

es feu carn en menjadora
i ens acull des del Portal.
És l’albada més bonica.
il·lumina des de dalt,
encamina, purifica, 

ens defensa del fiscal.
Ens fa branca d’olivera
per fornir la menorà:

la claror de pau sincera
que ningú pot apagar.

Ens convida, ens espera,
vol que tots ens reunim

baix la parra i la figuera
i del sant petó gaudim.

                                     Joan Magí



La Passió de sant Fructuós

La Passió de Sant Fructuós, va renovar el seu for-
mat. El 21 de gener es va dur a terme una experiència 
singular no realitzada amb anterioritat, representar el 
mateix dia de Sant Fructuós a les 11 hores del matí, a 
l’amfiteatre de Tarragona, fent coincidir el mateix dia 
dels fets martirials (21 de gener de 259) i a la mateixa 
hora (l’hora quarta romana). Abans de començar 
l’espectacle el president de l’ACSF, Sr. Andreu Mu-
ñoz, com a representant de la nostra entitat, va retre 
un sentit homenatge a la figura del Sr. Albert Abelló, traspassat el passat mes de desembre. A 
nivell institucional van assistir a la representació el nostre Sr. Arquebisbe Mons. Jaume Pujol, 
el Sr. Enric Vendrell, director general d’Afers Religiosos  de la Generalitat de Catalunya, i la Sr. 
Begoña Floria, consellera de patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona. Unes 600 persones van 
poder gaudir de la música en directe interpretada pel Cor i Orquestra dels Amics de la Catedral 
de Tarragona i la interpretació de tots els actors de l’ACSF els quals, amb un vestuari renovat, 
van tornar a representar la passió dels màrtirs Fructuós, Auguri i Eulogi.

Presentació de la  2a edició del lliBre La tàrraco deLs Primers cristians

El passat 26 de juliol, al Centre Tarraconense El Seminari, l’ACSF i el Museu Bíblic Tarra-
conense van presentar la segona edició (revisada i ampliada) del llibre La Tàrraco dels primers 
cristians/La Tarraco de los primeros cristianos/ The Tarraco of the Early cristians. La nova edició, 
escrita per Andreu Muñoz Melgar, president de l’ACSF i director del Museu Bíblic Tarraconense, 
queda ampliada a 168 pàgines i 106 imatges a color entre fotografies i dibuixos reconstructius 
il·luminats. S’incorporen novetats que s’han produït en aquests darrers anys així com el text de la 
Passio Fructuosi il·lustrat amb les imatges de l’última representació de La Passió de Sant Fructuós. 
El llibre ha estat patrocinat per la Fundació Privada Mútua Catalana i el Patronat Municipal de 
Turisme de l’Ajuntament de Tarragona, amb la col·laboració de l’Arquebisbat de Tarragona i les 



diferents entitats que configuren La Ruta dels primers cristians de Tàrraco. La presentació va anar 
a càrrec de la Sra. Marisa Jiménez, directora del Centre Tarraconense El Seminari i del president 
de l’ACSF Andreu Muñoz i va comptar amb la representació institucional del Sr. Arquebisbe de 
Tarragona Mons. Jaume Pujol, del Sr. Jordi Agràs, director dels Serveis Territorials de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya, de la Sra. Inmaculada Rodríguez, Consellera de Turisme i Pla 
estratègic de l’Ajuntament de Tarragona i del Sr. Ramon Marrugat representat de la Fundació 
Privada Mútua Catalana. A l’acabar va tenir lloc un petit refrigeri per celebrar l’esdeveniment.

sortida a València

Dins dels objectius de l’ACSF hi ha el de fomentar la formació i convivència entre tots els 
socis. El passat 27 i 28 d’octubre es va donar continuïtat a les sortides culturals dedicades a 
conèixer el cristianisme primitiu visitant la ciutat de València. L’arqueòleg Dr. Albert Rivera ens 
va acollir a l’arribada a la ciutat i a continuació es va fer una visita del Centre Arqueològic de 
l’Almoina, la presó de Sant Vicenç, la Catedral i al seu entorn. Per acabar la jornada es va assistir 
a la celebració de l’eucaristia presidida per Mn. Joan Magí a la mateixa Catedral. Diumenge es 
va visitar l’Albufera on es va fer un passeig en barca i es va visitar l’entorn. La jornada va acabar 
amb un dinar típic valencià i la degustació d’una orxata a l’Alboraya. Una seixantena de socis 
van participar d’aquesta activitat.



PROPERES ACTIVITATS

23 de noVemBre: rePresentació de la nina d’iVori a la necròPolis

El proper mes de novembre Tarra-
gona acollirà el Congrés Internacional 
d’Arqueologia i Món Antic que aquest 
any esta dedicat a El cristianisme en 
l’Antiguitat Tardana. Noves perspectives. 
L’organització del Congrés ha demanat 
a l’ACSF que ofereixi, a tots els parti-
cipants, la representació de l’enterra-
ment de la nina d’Ivori a la Necròpolis 
paleocristiana, el dia 23 de novembre a 
les 20.30 h del vespre. Es tracta d’una 
representació tancada, és a dir no s’oferta 
a nivell de ciutat, només als inscrits al Congrés, per tan no hi haurà venda d’entrades de l’espec-
tacle. Més que res és informar que es farà aquesta col·laboració.

30 de noVemBre: entrega del Premi tàrraco a l’acsf
L’Ajuntament de Tarragona ha comunicat a l’Associació Cultural Sant Fructuós, a través 

de la Sra. Begoña Floría, Tinent d’alcalde consellera delegada de Cultura, Festes i Patrimoni la 
decisió municipal d’atorgar a l’Associació Cultural Sant Fructuós, el diploma de reconeixement 
per les accions en defensa dels béns materials i immaterials inclosos per la UNESCO a la llista 
de Patrimoni Mundial. Aquest és un reconeixement que es porta a terme un cop l’any des de 
fa tres. El lliurament es durà a terme el dia 30 de novembre a les 19 hores al saló de Plens de 
l’Ajuntament. La decisió d’atorgar el diploma a l’associació ha estat aprovada per unanimitat 
de tots els grups municipals.

21 de gener: diada de sant fructuós sant auguri i sant eulogi

Com cada any l’ACSF s’encarregarà d’organitzar a l’amfiteatre de Tarragona, ales 10.00 h 
del matí la pregària i la lectura de la Passio Fructuosi.

26 de gener: assemBlea i diada de l’acsf
Dissabte 26 de gener tindrà lloc la diada de l’ACSF. Es farà l’assemblea als locals de l’ACSF, 

una missa a la parròquia de Sant Pere Sant Pau i un posterior sopar al restaurant les Fonts de 
Can Sala. Adjuntem carta amb tota la informació.

loteria de nadal

Com cada any, l’ACSF juga a la loteria de Nadal amb el número 21.259. Com en  els darrers 
anys, no s’han editat butlletes de participació. Qui estigui interessat en adquirir un o més dècims 
del número ho pot fer a l’administració número 17, Edifici San Francisco, baixos 1 (Sant Pere i 
Sant Pau, Tarragona), Telèfon: 977 201 775.


