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EQUIPAMENTS CARINA FILELLA

L’Arquebisbat de Tarragona
ha condicionat i obert al
públic l’antiga biblioteca del
Seminari Pontifici, amb un
fons bibliogràfic i
documental de 130.000
volums d’entre els segles
XIII i XX. L’equipament va
tancar l’any 1968, tot i que
fins aleshores només havia
estat a disposició dels
estudiosos de l’arxidiòcesi.

Tarragona recupera
la biblioteca oculta

No podíem tenir un tresor
amagat a casa.” Les paraules
són de l’arquebisbe de Tarra-

gona, Jaume Pujol, que ha estat l’impulsor
de la recuperació i de l’obertura al públic de
l’antiga biblioteca del Seminari Pontifici de
Tarragona, una joia bibliogràfica i patrimo-
nial, tancada des del 1968, i que fins alesho-
res només havia estat a disposició dels estu-
diosos de l’arxidiòcesi, però no del públic
general. Ara l’equipament deixa d’estar
d’esquena a la ciutat i reobre conservant el
mobiliari original de fusta, i amb un fons bi-
bliogràfic i documental de 130.000 volums
que es remunta al segle XIII, i entre el qual hi
ha nombrosos incunables i exemplars
“únics”, segons Pujol. “La biblioteca s’havia

d’obrir al món”, hi afegeix l’arquebisbe.
Les primeres notícies de la biblioteca da-

ten de l’any 1595, a la rambla Vella, però es
va traslladar i inaugurar a l’edifici actual del
seminari el 1886, a tocar de la muralla roma-
na, a la Part Alta de la ciutat. La imatge que
tenia aleshores no era gaire diferent de la
que es trobaran ara els nous usuaris: s’ha
mantingut la balustrada de fusta i els llibres
s’han ordenat per la seva grandària, tal com
es feia antigament, i no per matèries (a la
part més baixa s’hi han col·locat els llibres
més voluminosos).

El primer llegat que va rebre era un lot de
197 llibres de cultura religiosa i humanitats
clàssiques que va deixar en el seu testament
el canonge Feliu Serra, la majoria dels quals

L’EQUIPAMENT
Biblioteca del
Seminari Pontifici de
Tarragona
Director: Manuel
Fuentes
Bibliotecari: Sergi
Guardiola
Fons: 130.000
volums, d’entre els
segles XIII i XX

Mobiliari original
La biblioteca del
seminari ha conservat
el mobiliari original,
amb balustrada de
fusta. Els llibres s’han
ordenat per grandària,
i no per matèries.
JOSÉ CARLOS LEÓN
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daten del segle XVI, i que van ser editats a
ciutats com ara París, Anvers, Venècia, Ro-
ma, Salamanca, Barcelona o Lió. A aquest
primer fons s’hi van afegir més tard col·lec-
cions importants, com ara els fons dels je-
suïtes (1767), la “selecta” biblioteca de l’ar-
quebisbe Francesc Armanyà (1803), el lle-
gat del canonge bibliòfil Bergadà (1949) i
els fons provinents de la Biblioteca Circu-
lar Antoni Agustí (1980). “No és una bi-
blioteca només teològica, sinó que hi ha lli-
bres molt generalistes”, puntualitza Ma-
nuel Fuentes, director de la Biblioteca del
Seminari i de l’Arxiu Històric Arxidiocesà
de Tarragona.

Rareses bibliogràfiques
Del fons, en destaquen els 451 volums

amb l’ex-libris de l’Armanyà i el seu escut;
la majoria enquadernats en pergamí o vi-
tel·la, i la resta en cobertes de pell, “verita-
bles rareses bibliogràfiques avui i obres
principals en el seu temps pel valor del
contingut i per la qualitat de la tipografia”.
També sobresurt una edició de l’any 1704
del volum Constitucions i altres drets de
Cathalunya, un llibre fonamental per a la
investigació de la història del dret i de les
institucions del país. I un exemplar de la
Bíblia poliglota Complutense feta pel carde-
nal Cisneros al segle XVI (escrita en he-
breu, en grec, en caldeu i en llatí).

La llista d’obres singulars és extensa; “te-
nim uns quants llibres rars”, apunta Fuen-
tes. Entre el patrimoni bibliogràfic ante-
rior al segle XX s’hi troben tretze manus-
crits, deu incunables, onze volums d’una
Bíblia glossada del final del segle XIII, que
hauria llegat l’arquebisbe Joan d’Aragó al
monestir d’Escaladei, i dos volums més
d’una Bíblia sacra de principis del XIV,
també procedent d’Escaladei, ambdues de
pergamí, amb caplletres miniades, obra de
miniaturistes de tallers francesos i catalans.
Són uns deu mil els volums d’entre els se-
gles XV i XIX que es conserven.

Al costat de la biblioteca també es pot vi-
sitar l’antiga sala de graus –on durant el
temps que el seminari va ser universitat
pontifícia els estudiants defensaven la te-
si–, amb el terra i el cadiram de fusta origi-
nal. L’únic espai que no s’ha conservat tal 
com era al segle XIX és l’anomenat “in-
fern”, que era on es guardaven “els llibres
prohibits”, segons Fuentes. Aquell espai és
ara un despatx de la biblioteca.

Aquesta antiga biblioteca es comunica
per una passarel·la amb una segona biblio-
teca, nova i moderna, que ha obert l’Ar-
quebisbat al mateix edifici del seminari, i
que es complementa amb sales d’estudi,
una nova llibreria especialitzada en teolo-
gia i altres dependències de l’Institut de
Ciències Religioses creades a l’entorn del
claustre del Sagrat Cor. Tot plegat forma
part del projecte integral de remodelació
de l’edifici del seminari, que es reconver-
teix en un centre cultural (Centre Cultural
Tarraconense) i que té un cost de vuit mi-
lions d’euros, que es financen amb aporta-
cions públiques i privades. ❋

Llibres
singulars
Nombrosos
incunables, tretze
manuscrits i onze
volums d’una
Bíblia glossada de
final del segle XIII
de pergamí són
alguns dels llibres
singulars que
conserva l’antiga
biblioteca del
Seminari Pontifici
de Tarragona.

Vuit
milions
La remodelació
integral de l’edifici
del Seminari
Pontifici de
Tarragona, situat a
tocar de la muralla
romana, a la Part
Alta, i que ara es
reconverteix en un
centre cultural,
costa vuit milions
d’euros.

Grans mestres al Teatre Fortuny
’espectacle Èdip,tirà de Tebes encetarà el 4 de

febrer el cicle Grans Mestres a Escena, que el Teatre
Fortuny de Reus ha estrenat com a novetat
d’aquesta temporada. El programa, dirigit pel
director i dramaturg reusenc Francesc Cerro,
proposa portar a l’escenari textos de referència de
la literatura universal –des de la tragèdia grega fins
als grans mestres del segle XX– recitats, i amb una
escenografia mínima, per actors i actrius de renom
del panorama escènic català. Aquesta primera
representació anirà a càrrec de Fermí Reixach, Txe
Arana i Jaume Muntané. El cicle continuarà el dia
4 de març amb l’espectacle Antígona / No acataré,
amb els actors Mercè Pons, Jaume Comas i Àngels
Gonyalons.

ÈDIP, TIRÀ DE TEBES
Teatre Fortuny de Reus, 4 de febrer (21 h)
L’argument: Un dubte terrible turmenta Èdip, tirà de
Tebes: trobar la causa i el responsable de la mort del seu
antecessor, el rei Laios.

Exposició fotogràfica a l’Espluga
es de fa vuit anys s’organitza al petit municipi de

Passanant i Belltall, a la Conca de Barberà, la
trobada fotogràfica Passanant Foto, dirigida per
Josep Bou. És al voltant d’aquest certamen
fotogràfic que s’ha muntat l’exposició col·lectiva
Proximitat, comissariada pel mateix Josep Bou, que
fins al 23 de febrer es pot veure al Museu de la Vida
Rural de l’Espluga de Francolí. Els fotògrafs que hi
prenen part, que presenten les seves reflexions i la

manera que tenen d’interpretar el concepte de
proximitat, són Miquel Abat, Maria Gregori, Ivana
Larrosa, Carles Llop, Conchi Martínez, Xavi Moix i
Cori Pedrola.

PROXIMITAT
Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí
El comissari: Josep Bou, comissari de l’exposició, també
és el director de la trobada fotogràfica Passanant Foto.

Valls obre la temporada de teatre
l còmic català Berto Romero, amb el seu monòleg

humorístic Sigue con nosotros, encetarà avui la
temporada de teatre al Centre Cultural de Valls. La
cartellera d’hivern també inclou com a cites
destacades les actuacions de Manel, Moncho,
Roger Mas i Joan Dausà, i les representacions
Barcelona, de Pere Riera, i El mort al Principal,
basat en l’espectacle El mort, produït pel Centre
d’Arts Escèniques de Reus, entre altres.

BERTO ROMERO
Centre Cultural de Valls, 31 de gener
Monòleg: Berto Romero proposa un monòleg humorístic,
en el qual també hi tenen cabuda la música i el ball.
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AGENDAD’AUTOR C.F.

FIRA ENCESA
M. del Mar Bonet
Concert a Reus:
Maria del Mar Bonet
presenta aquest
divendres, dia 31, al
Teatre Bartrina de
Reus Fira encesa, un
disc d’homenatge al
poeta mallorquí
Bartomeu
Rosselló-Pòrcel que
va enregistrar l’any
passat, en el
centenari del seu
naixement. El disc
recull els poemes de
Rosselló-Pòrcel que
la cantant ha
musicat i enregistrat
des del 1971 i
també inclou tres
poemes nous que ha
musicat recentment.

Exposició al Museu de la Vida Rural de l’Espluga. J.F.




