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Benvolguts membres de la comunitat educativa del centre, 

És un goig fer-vos arribar els materials per als centres educatius que, amb motiu de 
l’Any Jubilar, s’han preparat sota el títol: Fructuós, Auguri i Eulogi, testimonis d’un 
temps.  

L’arxidiòcesi de Tarragona celebra un Any Jubilar amb motiu del 1750 aniversari del 
martiri de sant Fructuós, bisbe, i els seus diaques sant Auguri i sant Eulogi. Aquest 
Jubileu va començar el 21 de gener de 2008 i acabarà el 21 de gener de 2009. 

Per a aquest Any Jubilar, ens proposem aproximar la figura dels sants màrtirs 
tarragonins a tothom. Volem ajudar a fer la descoberta d’uns homes implicats amb el 
seu temps, tot relacionant sant Fructuós amb la història i la cultura de la nostra ciutat, i 
de la vida de les primeres comunitats cristianes, mantenint així viu el seu testimoni, 
descobrint els seus valors humans i cristians. 

La carpeta didàctica dóna moltes opcions per a concretar l’estudi de la figura dels sants: 
la Petita passió de sant Fructuós, el treball que proposa el Camp d’Aprenentatge de la 
Generalitat a Tarragona a través de la descoberta de l’amfiteatre i de la manera com els 
cristians de les primeres comunitats tractaven el tema de la mort, i la proposta del 
pelegrinatge als llocs jubilars tot seguint les petjades del màrtirs per Tarragona. En el 
web de l’Any Jubilar trobareu tot el material que us adjuntem: 

http://ajubilar.arquebisbattarragona.cat/ 

És per això que tot l’equip que ha treballat en aquest projecte us demana que ho tingueu 
en compte de cara a les vostres programacions educatives del curs vinent. Esperem que 
ajudi a aproximar els nostres sants, d’una forma creativa i actual, als adolescents i joves. 

Ja des d’ara us vull agrair tot l’esforç que feu com a professors i educadors per 
aconseguir que entre tots ajudem a viure als alumnes dels nostres centres educatius 
l’Any Jubilar. 

Amb el desig que tot aquest material us ajudi a viure i fer viure amb intensitat un any 
jubilar, us vull agrair per endavant la vostra col·laboració, i no dubteu de la meva 
pregària per la tasca que desenvolupeu amb els infants i joves, i també per vosaltres. 

Una cordial salutació, i una benedicció molt especial, 

† Jaume Pujol Balcells 
Arquebisbe metropolità de Tarragona i primat 

Tarragona, juny de 2008 
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APARTAT I     

 

SANT FRUCTUÓS: 

   VIDA I TESTIMONIATGE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓ /INFORMACIÓ 
 
 

� La passió de Sant Fructuós  
        (DVD adjunt a la carpeta) 
 

� Petita història de Sant Fructuós  
        (Llibre adjunt a la carpeta) 

 
 
PROPOSTES D’ACTIVITATS 
 
 

� Espai d’interpretació Sant Fructuós                          p.2 
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  PROPOSTA D’ACTIVITATS: 

 
ESPAI D’INTERPRETACIÓ SANT FRUCTUÓS I EL SEU TEMPS  

 
 

 El 21 de gener de l’any 259 moriren martiritzats a 

l’amfiteatre de Tarragona el bisbe Fructuós i els seus dos 

diaques Auguri i Eulogi, durant les persecucions dels 

emperadors Valerià i Gal·liè. La història d’aquests sants 

màrtirs ens ha arribat a través de les seves actes martirials, 

document contemporani als fets. El culte d’aquests màrtirs 

transcendeix en l’espai i el temps i la seva veneració és 

universal. L’espai d’interpretació Sant Fructuós i el seu 

temps ens permet apropar-nos a la seva història, al seu culte i a les seves manifestacions 

artístiques i etnogràfiques.  

Mitjançant la projecció d’un audiovisual, el visitant va escoltant la narració de les 

actes martirials mentre va visualitzant imatges de la representació de La Passió de sant 

Fructuós, duta a terme per l’associació Cultural Sant Fructuós a l’amfiteatre de la ciutat, lloc 

on van ser cremats vius els nostres màrtirs.  

A continuació, a l’espai, es mostren diverses vitrines amb materials relacionats amb els 

sants. En primer lloc trobem explicat el procés de transmissió literària de com les Actes han 

arribat fins a nosaltres. D’aquesta manera es presenta un recull de les actes martirials que 

s’han publicat al llarg dels anys, començant per una edició que conté el text del poeta Aureli 

Prudenci (s. V dC) en l’obra Peristephanon o Llibre de les Corones, passant per l’estudi 

hagiogràfic i de crítica textual de la Passio Fructuosi del professor Pio Franchi dei Cavalleri, 

fins arribar a la nova traducció de les Actes que l’arquebisbe Mons. Jaume Pujol i Balcells ha 

decretat per al seu ús litúrgic aquest any en motiu de l’Any Jubilar. Seguidament es mostren 

diversos materials arqueològics d’època paleocristiana, moment en que l’església va 

desenvolupar la seva simbologia en moltes creacions artístiques i materials.  

Del 21 de gener de l’any 1959 al 21 de gener de l’any 1960, l’Església diocesana va 

celebrar el XVII centenari del martiri de sant Fructuós, sant Auguri i sant Eulogi, celebració 

de la qual es poden veure diversos materials publicats de l’època, al igual que els publicats 

aquest any en motiu de l’Any Jubilar on es commemora el 1750 aniversari del martiri dels 

màrtirs tarragonins. Per altra banda en l’exposició es poden veure diverses creacions  
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musicals, com per exemple el famós Pontifical de Flames realitzat durant el segle XVII, 

mostres del culte de Sant Fructuós al món, i ja per últim materials diversos publicats per 

l’Associació Cultural Sant Fructuós i per L’Institut Superior de Ciències Religioses, així com 

també diverses reconstruccions d’indumentària del segle III , realitzades per Roger 

Oldhampstead, el qual ha treballat  

activament en diverses sèries de televisió angleses i pel·lícules com per exemple Cleopatra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HORARIS:  

- De dilluns a divendres: Matí:  11:00h a 13:00h Tarda:  16:00 a 19:00h 

- Dissabtes, diumenges i dies festius*: 10:00h a 13:30h 

- Dilluns tancat. 

* Els dies 25 de desembre i 1 i 6 de gener, exposició romandrà tancada. 

Entrada gratuïta. 

              L’exposició disposa de servei de monitor per a les explicacions. 

              Convé que els grups acadèmics concertin la seva visita.  


