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TARRACO, PAULI ECCLESIA FRUCTUOSI SEDES

L’Església de Tarragona celebra dues grans 
festes durant aquest mes de gener: el dia 21 

festa del martiri del bisbe sant Fructuós i dels 
seus diaques sant Auguri i sant Eulogi, i el dia 25 la 
solemnitat de la conversió de sant Pau.

Totes dues festes ens remeten als inicis de la 
fe cristiana a les nostres terres. En primer lloc 
l’apòstol Pau és qui va predicar l’evangeli per 
primera vegada a la ciutat de Tarraco. Per aquesta 
raó l’Església de Tarragona és una Església 
paulina. L’apòstol Pau va arribar a Tarraco com 
a exiliat després que el tribunal imperial dictés 
sentència un cop passats dos anys en què va viure 
retingut a Roma. La primera Carta de Climent 
(5,6) ens dóna notícies sobre la darrera etapa de 
la vida de l’Apòstol fins al seu martiri. En concret 
ens diu que l’Apòstol «va arribar fins al límit 
d’Occident», per tant va arribar a Hispània, i amb 
molta seguretat podem precisar que la ciutat 
destí va ser Tarraco. En segon lloc ens informa 
de les circumstàncies que van envoltar el final de 
la seva vida: «set vegades carregat de cadenes», 
«exiliat» i «apedregat». Aquestes circumstàncies 
finals de la seva vida coincideixen amb el to i el 
contingut de la Carta als Filipencs, on Pau escriu 
a la seva comunitat de Filips dient-los que viu 
encadenat per causa de Crist (cf. 1,13), expressa 
els seus sentiments davant d’una mort imminent: 
«El Crist serà glorificat en el meu cos, tant si 
en surto amb vida com si haig de morir» (1,20) i 
parla de Epafrodit, un germà que va arriscar la 
vida probablement per atendre les necessitats de 
l’Apòstol empresonat i poder col·laborar amb ell 
en la tasca d’anunciar l’evangeli malgrat la seva 
situació d’exili i captivitat: «Per la causa de Crist 
ha estat en perill de mort, exposant la vida per 
suplir-vos a vosaltres en el servei que us havíeu 
compromès a prestar-me» (2,30). La Carta als 
Filipencs dóna notícia que la seva situació es 
coneguda «en tot el pretori» (1,13), una indicació 
que podria evidenciar que la ciutat en què Pau 
estava empresonat era seu d’un governador, 
una dada més a favor de Tarraco, que en aquell 
moment duia el títol de legatus Augusti pro 
prætore provinciæ Hispaniæ citerioris.

El més sorprenent de tot plegat és que a la Carta 
als Filipencs dominen dues actituds de l’Apòstol 
davant el perill de la seva mort martirial: la joia 
i l’esperança, i que es repeteixen anys més tard 
en les Actes del martiri de Fructuós referides al 
bisbe. L’Apòstol exhorta diverses vegades a viure 
contents en el Senyor (cf. 4,4) i espera amb anhel 
d’arribar a la resurrecció d’entre els morts (cf. 
3,11). Significativament el redactor final de les 
Actes del martiri de sant Fructuós definiria el 
bisbe com a model de bisbe segons l’apòstol Pau, 
i en destacaria dues virtuts que coincideixen amb 
el Pau que afronta un martiri imminent en la Carta 
als Filipencs: la joia i la certesa en la resurrecció. 
¿Són casualitats o les coincidències testimonien 
una comunitat cristiana a Tarraco que estableix 
uns paral·lelismes entre el bisbe Fructuós i Pau, 
perquè té ben present i viu el record del temps 
d’exili i captivitat de l’Apòstol a la nostra ciutat, 
abans del seu martiri, i recorda la seva actitud 
de joia i d’esperança en la resurrecció, i ara, en 
Fructuós veu com es repeteix aquest mateix 
testimoni de fe martirial en la joia i l’esperança 
segura en la resurrecció?

Pau, el primer que va predicar l’evangeli a 
Tarraco, i Fructuós, el primer bisbe que coneixem 
d’aquesta nostra seu, es donen la mà. Fructuós és 
bisbe segons el model de Pau. Aquesta bella menció 
paulina en les Actes martirials és una indicació 
segura del record profund i de la consciència ferma 
que els cristians de Tarraco tenien de ser una 
Església que admirava i seguia els ensenyaments 
de l’evangeli que Pau hi havia predicat.



DE PERSEGUIDOR A PERSEGUIT

El dia 25 de gener l’Església celebra la conversió 
de Sant Pau. És el moment que separa la seva 

vida en dues meitats. Un primer temps «sense 
Crist», un segon temps «en Crist». Saule primer 
i Pau després, sempre ha estat un home de fe. 
És justament la fe el que li ha donat una enorme 
energia; primer per destruir, després per fecundar 
la humanitat.

Quan Jerusalem ha estat depurada de cristians 
i aquests han fugit a Samaria, a Damasc, a Xipre 
o a Antioquia, Saule el perseguidor empren un 
viatge camí de Damasc, perquè en aquesta ciutat 
de la Síria oriental hi viu una colònia considerable 
d’hebreus i vol evitar el risc de contaminació per 
part dels cristians.

Per l’antiga via on segles enrere havien circulat 
Abraham i Jacob, Saule cavalca com un caçador 
indomable. Però potser el caçador és un altre. 
El Senyor li segueix els passos. Saule es creu 
perseguidor, però és ell el perseguit. Amb la carta 
contra els cristians de Damasc a la butxaca, moltes 
preguntes sense resposta li volten encara pel cap, 
i en el cor la punxada de la por que potser les seves 
seguretats no ho siguin tant. En el fons sent que 
si els natzarens han trobat realment el Messies, 
al seu voltant s’enfonsa tot. Es tracta de la seva 
mateixa existència, del seu ser o no ser.

Quan la plana de Damasc s’obre davant la seva 
mirada s’esdevé una cosa inaudita que mai no 
podrà explicar del tot: un foc enlluernador flameja 
entre el cel i la terra. I Saule, sense saber com, es 
troba estirat a terra. En aquella visió de foc, el 
perseguidor descobreix un rostre els ulls del qual 
se’l miraven des de l’eternitat. Sota l’amor que 
comuniquen, s’abat qualsevol resistència.

Amb la impressionant lamentació de «Saule, 
Saule, perquè em persegueixes?», li arriba la 
clara percepció de la veritat: «La meva causa no 
és certa, Esteve tenia raó: Jesús ha ressuscitat.» 
Vet aquí una resposta que sona a salvació: «Jo sóc 
Jesús», i encara com un retret continua: «El qui tu 
persegueixes.»

És la llum de la fe en una magnífica aurora, el 
començament d’una vida nova, l’entrada en un 
món més elevat, la transformació total de les 
zones àrides del seu cor, la capitulació total del 
seu intel·lecte i la seva voluntat, el posar-se sota 
l’obediència del Crist. Tot això en pocs moments, 
però mai ja no ho posarà en dubte. Saule ha vist 
el rostre del ressuscitat. I en el moment d’alçar-
se ja serà per sempre el seu deixeble fidel. Sense 

l’experiència del ressuscitat, Saule no hauria 
pogut superar mai l’escàndol de la creu.

Però en una veritable conversió hi ha dues fases 
que potser s’esdevenen en dos moments diferents: 
la conversió de la intel·ligència i la conversió 
del cor. Quan Saule, seguint l’ordre del Senyor, 
s’aixeca de terra és cec. Aquell home terrible ha 
de buscar la mà dels homes de l’escolta per fer-se 
conduir a Damasc, a una posada jueva del carrer 
Recte. Què li passa, a Saule? S’ha tancat a pa i aigua 
durant tres dies que representen la seva mort 
mística i la seva resurrecció espiritual. Tres dies. 
Els mateixos que Jesús al sepulcre.

Què en sortirà, de tot això? Els trets fonamentals 
del seu temperament, el to dominant del seu 
caràcter, la seva habilitat dialèctica tallant com 
una espasa, la seva cultura d’home de món. Res de 
tot això no serà destruït per la Gràcia.

Mentrestant Ananies, un home tímid, mort de 
por per tot allò que havia sentit explicar de Saule 
contra els cristians, li imposa les mans. Saule, 
assegut als peus d’aquell que ha vingut a capturar, 
rep la primera catequesi. I, amb el baptisme, 
esdevé germà d’aquells a qui primer perseguia.

S’allunya de Damasc i desapareix durant tres 
anys. Es guanya la vida fabricant tendes. És 
aleshores que, sota la guia de l’Esperit Sant, s’inicia 



un procés de transformació de la seva ànima. 
Davant el nou ideal de vida desapareix qualsevol 
interès temporal, tot allò que no sigui l’amor que 
s’ofereix totalment. L’amistat íntima amb Crist 
que Pau comença a viure no és una operació de la 
seva intel·ligència. Pau es deixa atrapar per Crist i 
descobreix un tresor d’incalculable valor.

Ara sent dintre seu i comença a viure aquell 
sentiment profund que des d’aleshores 
anomenarà FE. Fe, no com a especulació filosòfica 
entorn de Déu, sinó fe accessible a la realitat dels 
més senzills, fe que no està feta de conceptes 
abstractes, fe com a do de Déu.

Fragments de l’Oratori 
Pau i Fructuós

10. En aquest sentit, voldria insinuar un camí 
que sigui útil per a comprendre de manera més 
profunda no sols els continguts de la fe sinó, 
juntament també amb això, l’acte amb què decidim 
entregar-nos totalment i amb plena llibertat a Déu. 
En efecte, hi ha una unitat profunda entre l’acte 
amb què es creu i els continguts als quals donem 
el nostre assentiment. L’apòstol Pau ens ajuda a 
entrar a dins d’aquesta realitat quan escriu: «amb 
el cor es creu i amb els llavis es professa» (cf. Rm 
10,10). El cor indica que el primer acte amb què 
s’arriba a la fe és el do de Déu i l’acció de la gràcia 
que actua i transforma la persona fins al més íntim.

Pel que fa a això, l’exemple de Lídia és molt 
eloqüent. Explica sant Lluc que Pau, mentre es 
trobava a Filips, va anar un dissabte a anunciar 
l’evangeli a algunes dones; entre aquestes hi 
havia Lídia i el «Senyor li va obrir el cor perquè 
fes cas del que deia Pau» (Ac 16,14). El sentit que 
tanca l’expressió és important. Sant Lluc ensenya 
que el coneixement dels continguts que s’han de 
creure no són suficients si després el cor, autèntic 
sagrari de la persona, no està obert per la gràcia 
que permet tenir ulls per mirar en profunditat i 
comprendre que el que s’ha anunciat és la paraula 
de Déu.

Professar amb la boca indica, per part seva, que la 
fe implica un testimoniatge i un compromís públic. 
El cristià no pot pensar mai que creure és un fet 
privat. La fe és decidir-se a estar amb el Senyor per 
a viure amb ell. I aquest «estar amb ell» ens porta 
a comprendre les raons per les quals es creu. La 
fe, precisament perquè és un acte de la llibertat, 
exigeix també la responsabilitat social del que 
es creu. L’Església, el dia de Pentecosta mostra 
amb tota evidència aquesta dimensió pública del 
creure i de l’anunciar a tots sense temor la pròpia 
fe. És el do de l’Esperit Sant el que capacita per a la 
missió i enforteix el nostre testimoniatge, fent-lo 
franc i valerós.

PORTA FIDEI

Tecla
«Oh, quin llenguatge nou

quan Pau evangelitza!
És un raig de claror,
un doll de malvasia.

No em canso d’escoltar
la seva veu amiga,

que dóna pau al cor
i en cura les ferides!

Oh, quin llenguatge nou
quan Pau evangelitza!»

Cor
La mar a portat perfums
cristians de l’altra riba.

I Tàrraco, puixant d’ombres i llums,
colpida,

contempla un estol
que viu generós i ardit

amb Fructuós que l’encamina,
vetlla tothora pels seus fills,

que és el seu bisbe!
Home de Déu i puntal

de recta doctrina.
Fidel. Segons el cor de Crist i, talment Pau,

irreprensible.

Cor
Tot Tàrraco venera
el bisbe Fructuós,

dels pobres és el pare,
dels febles el consol;
la llum que ell irradia
conforta en el dolor.

Cor
Entre flames d’esperança
dansa el bisbe Fructuós,

que el terreny que ell adobava
ja mai més no serà broix.
Cara a mar la vida exhala,
flor d’encens i cinamom.
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«Heus ací la norma de la nostra fe, el fonament de 
l’edificació, el que dóna fermesa a la nostra vida: Déu 
Pare, increat, no limitat, invisible, únic Déu, creador 
de totes les coses. Aquest és l’article absolutament 
primer de la nostra fe.

»El segon article és: el Verb de Déu, el Fill de Déu, 
Jesucrist Senyor nostre, que aparegué als profetes, 
segons s’esqueia al gènere profètic i segons el designi 
del Pare. Per ell fou creada tota cosa i, a més, a la fi 
dels temps, per tal de recapitular totes les coses, es 
féu home entre els homes, visible i palpable, a fi de 
destruir la mort i fer aparèixer la vida, i operà una 
comunió entre Déu i l’home.

»El tercer article és: per l’Esperit Sant, per qui els 
profetes profetitzaren, els Pares han après les coses de 
Déu i els justos han estat guiats pel camí de la justícia: 
i, a la fi dels temps, ha estat vessat d’una manera tota 
nova sobre la nostra humanitat, per tal de renovar 
l’home sobre tota la faç de Déu.» Ireneu de Lió, 
Exposició de la predicació apostòlica, 3 i 6.Ireneu, oriünd de l’Àsia Menor i bisbe de la comunitat 

cristiana de Lió —Gàl·lia, actual França— a la fi 
del segle II, va combatre amb la seva obra Contra les 
heretgies la teologia del gnosticisme, que negava la 
veritable encarnació del Fill de Déu. Es pot considerar 
un dels més importants Pares de l’Església perquè la 
seva lluita contra el gnosticisme marcarà les pautes de 
la doctrina cristiana posterior. També va escriure un 
breu tractat on defensa que la fe s’ha de fonamentar 
en la tradició originada pels Apòstols. D’aquesta obra 
en presentem uns paràgrafs que parlen de la fe i del 
Credo.

«Així, doncs, hem de mantenir inalterable la regla de 
fe i hem de complir els manaments de Déu, creient en 
ell, tement-lo com a Senyor i estimant-lo com a Pare. 
Poder complir això és quelcom que s’aconsegueix per 
la fe, ja que, com diu Isaïes, “si no creieu, no tindreu 
intel·ligència” (Is 7,9); i és la veritat la que mena a la fe, 
ja que la fe té com a objecte les coses que veritablement 
existeixen, de manera que creguem les coses tal com 
són, i creient les coses tal com són servem sempre 
ferma la nostra adhesió a elles. Cal, doncs, que, essent 
la fe tan íntimament lligada a la nostra salvació, 
tinguem gran cura d’ella, i així obtinguem una veritable 
intel·ligència del que és. És la fe la que ens procura 
tot això, tal com ens l’han comunicat els preveres, 
deixebles dels Apòstols. Ella ens recomana, en primer 
lloc, que recordem que hem rebut el baptisme per a la 
remissió dels pecats en nom de Déu Pare, i en el nom 
de Jesucrist, Fill de Déu, encarnat, mort i ressuscitat, 
i en l’Esperit Sant de Déu; a més, que el baptisme és el 
segell per a la vida eterna, el nou naixement de Déu, 
que fa que no siguem ja fills d’homes mortals, sinó del 
Déu etern.»

TEXTOS DELS PARES DE L’ESGLÉSIA

Senyor,
Vós que concedíreu al bisbe sant Fructuós
de donar la vida per l’Església,
estesa d’orient fins a occident,
i volguéreu que els seus diaques Auguri i Eulogi
l’acompanyessin, plens d’alegria, en el martiri;
feu que la vostra Església
visqui sempre alegre en l’esperança
i es doni sense defallir
per al bé de tots els pobles.

Senyor,
Vós que féreu de l’apòstol sant Pau
un instrument escollit per portar
el nom del vostre Fill als pagans
i li donàreu el desig d’anunciar l’Evangeli 
a la nostra terra;
feu que els qui avui celebrem la seva Conversió,
imitem el seu zel,
anunciant l’Evangeli  als homes que no us coneixen.

Oració Col·lecta sant Fructuós

Oració Col·lecta Conversió de sant Pau


