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Un any més, escoltem paraules de Jesús: “Feliços els perseguits pel fet de ser justos, el
Regne del cel és per a ells” (Mt 5,10). I també: “Feliços vosaltres quan, per causa meva, us
ofendran, us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies” (Mt 5,11).
Un misteri difícil d’esbrinar quan es tracta de combinar felicitat amb persecució, amb
ofenses, amb calúmnies. En la festa de les santes Juliana i Semproniana tan estimada pels
mataronins i tants altres que avui us acompanyem, la memòria sempre actual de la
persecució dels cristians, però amb la promesa feliç d’escoltar com ens diu “alegreu-vos i feu
festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel” (Mt 5,12).
Ja en el segle IV, aquí, la persecució i el martiri van arribar a aquestes dues noies, Santes
Juliana i Semproniana, junt amb sant Cugat i altres que són ben als inicis del cristianisme a la
nostra terra. N’hi havia prou per haver anunciat Jesucrist i haver escampat l’Evangeli.
Descobrir Jesús i l’Evangeli era per a ells la gran conquesta per obrir-se al sentit d’una vida
que es projectava més enllà de la mort, i , per això no la temien.
Des de la festa de les Santes de l’any passat, la persecució dirigida als cristians no s’ha
aturat i, si res hi ha, s’ha incrementat. Si en aquell moment era normal entre la gent –veïns i
gent nova– propagar l’ardor de la fe, sempre hi havia qui ho rebia amb goig, ho valorava i s’hi
adheria. Això sí, sabent el risc que suposava aquesta decisió. Avui està passant a l’inrevés.
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Entre cristians ﬁns i tot augmenta la indiferència i el rebuig. I això és una gran pèrdua.
Quan Jesús avui ens diu que enmig d’aquesta situació hem de fer festa,
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desembre de 1852 és proclamat per Roma el patronatge de les Santes.
Aquests detalls que ens ofereix la tradició viva d’una fe mantinguda segle rere segle des dels
inicis dels cristianisme i que amb el pas dels anys uneix Mataró a aquestes dues noies Juliana
i Semproniana amb el vincle de la fe cristiana, fan que avui ens demanem seriosament sobre
l’ardor d’aquesta fe i les seves conseqüències per al nostre viure diari com a cristians que
habiten una ciutat i conreen una mateixa terra. La història no es pot esborrar amb dia ni ﬁns i
tot amb anys i segles quan el que s’ha arrelat en ella és llavor autèntica, vida i costums d’un
poble que vol viure amb germanor i dignitat.
La memòria que avui fem de les Santes Juliana i Semproniana té per a nosaltres un profund
sentit de testimoni valuós i estímul per a viure la nostre fe cristiana i la concòrdia com a
poble. Als qui ara som aquí i amb tantes i tants mataronins que vibren amb aquesta festa ens
uneixen moltes coses. No tindria cap sentit una celebració que ens dispersa, que ens
divideix. Per això els cristians aportem a la feta Eucaristia, feta de pregària i cant, memorial
viu de la presència de Jesús Ressuscitat, font i origen de tota celebració cristiana.
En aquests moments i tenint com a referent les Santes i tants màrtirs de sempre i d’avui, en
quantitat incomptable, la festa ens mou a pregar, a proclamar la força de la fe, de
l’esperança i l’amor, i a dir amb veu ben alta i ferma que la pau i el perdó són l’únic camí per
a viure com autèntics germans enmig de la diversitat que hi ha dins un mateix poble. És la
nostra feina de cada dia i el motiu de festa: fer que el bé triomﬁ sobre el mal.
+ Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe auxiliar de Barcelona

|3

