
Tarragona, 18 d’Octubre del 2.013 

 

Estimats amigues i amics participants en la Passió de Sant Fructuós (membres de l’ACSF, 

simpatitzants, Schola Cantorum i Orquestra dels Amics de la Catedral). 

 

Us vull dedicar unes paraules plenes d’emoció i agraïment per la vostra generosa donació personal 

en el projecte de la Passió. Amb els actors han estat mesos intensos de treball que s’han vist 

recompensats per la magnifica posta en escena que tots vam aconseguir. 

 

Un cop acabat ja sento nostàlgia de totes les jornades que ens han unit i ens han permès fer més 

estrets els nostres llaços d’amistat. Mai havíem tingut una diversitat tan gran de persones, amb 

sensibilitats, edats i formacions tan diverses...i tot plegat ens hem sentit com una gran família. 

 

Amb la germana Schola Cantorum i Orquestra dels Amics de la Catedral cada cop es fan més 

dilatades les nostres experiències. Tant anys junts! Cada retrobament és un motiu d’alegria. 

Gràcies pels vostres esforços i en especial el de l’entranyable Miquel en qualitat de director. La 

música de la representació la portem en la nostra ànima i amb ella tots vosaltres. 

 

Tant el cardenal Angelo Amato, com el Sr. Arquebisbe i nombrosos grups procedents de tot el món 

han elogiat la feina feta. «Ara si que Sant Fructuós el tenim al món i gràcies a vosaltres» 

m’exclamava Mons. Jaume Pujol ahir a la nit. Tarragona pot estar orgullosa de tots. En la mesura 

de les nostres humils possibilitats hem contribuït a que el seu patrimoni sigui més conegut. Ha 

estat una jornada històrica de la que ja formeu part. 

 

Les deficiències tècniques del so quedaren anivellades gràcies a la vostra brillant actuació i així ens 

ho han manifestat persones crítiques de tota confiança. D’altra banda els comentaris dels mitjans 

de comunicació no han pogut ser millors. 

 

Ara ens trobarem per celebrar-ho i us demano que no us refredeu que no trigarem en tornar a les 

“trinxeres”. 

 

Un petó molt fort a tothom acompanyat d’un gran aplaudiment i un “bravo”. Molt especialment 

als nostres infants. 

 

Andreu Muñoz 

 

President de l’Associació Cultural Sant Fructuós 


