
Santes Creus compta, 
des del 1947, amb 

un Arxiu Bibliogràfic, 
impulsat principalment 

per Eufemià Fort i Cogul, 
que és un focus notable 

d’irradiació cultural.

LAPNOUCOO 
ERUDITA AL PfflNQMT (II» 

regió III: Tarragona 
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TARRAGONÈS
La part més important de l’activitat erudita 
de la ciutat de Tarragona es polaritza entorn 
de Tedició del «Boletín Arqueológico», dirigit 
pels historiadors Pere Batlle i Huguet i Ama-
deu J. Soberanas i Lleó, que publica treballs 
d’investigació, l’interès de molts del quals ul-
trapassa el marc geogràfic estrictament local 
i comarcal. De fet, el «Boletín» —que vol-
dríem ben aviat catalanitzat en la seva titu-
lació— és Tòrgan d’expressió de la Reial So-
cietat Arqueològica Tarraconense, secció d’ar- 
queologia i història de l’Institut d’Estudis Tar-
raconenses Ramon Berenguer IV, sostingut 
per la Diputació provincial, i que ha publicat 
uns cinquanta llibres i opuscles. Bé que en 
realitat és l’Institut qui en té cura de la pu-
blicació, el «¡Boletín» apareix com a editat 
també per la Comissió Provincial de Monu-
ments i pel Museu Arqueològic Provincial; 
aquesta darrera corporació ha acomplert així 
mateix una tasca erudita ben remarcable. 
D’entre les aportacions més importants que 
ha fornit darrerament el «Boletín», voldria fer 
esment dels dos volums de la Miscel·lània 
Sánchez Real (1966-1968) i dels Estudis dedi-
cats a la memòria de mossèn Joan. Serra i Vi-
laró (1971-1972).
Quant a les darreres publicacions de l’Institut 
Ramon Berenguer IV —fundat el 1952—, cal 
citar el Llibre de les costums de Tortosa (en, 
edició facsímil), editat amb motiu del setè 
centenari de la realització d’aquest codi (1272- 
1972). Durant els anys cinquanta, el mateix 
Institut havia acollit a les seves publicacions 
els quatre darrers volums i el d’índexs de la 
Tarragona cristiana, d’Emili Morera Llaura-
dó, el qual, juntament amb els ja traspassats 
Sanç Capdevila, Josep Gramunt i Subiela i 
Joan Serra i Vilaró, i amb Joaquim Icart i 
Leonila, Josep Sánchez Real i Josep M. Re-
casens, autor d’una valuosa història de Tarra-
gona —en curs d’edició a l’editorial Barcino—,

Els dos articles anteriors d'aquesta sèrie foren 
publicats a «Serra d’Or» d'octubre de 1974 (regió 
de Barcelona) i de juliol de 1975 (regió de Girona).

ultra els ja esmentats, forma el grup d’inves-
tigadors que, arrelats al Tarragonès, han 
acomplert una tasca més rellevant. D’altres 
publicacions científiques, entre les quals vol-
dria destacar el Vocabulario del comercio me-
dieval del malaguanyat Miquel Gual i Cama- 
rena (1968), els estudis lingüístics de Joan 
Martí i Castell i Joan Veny i Clar (ambdós 
beques “Manuel de Montoliu” de la Diputa-
ció), i les monografies de Lluís M. Mezquida 
sobre la batalla de l’Ebre, fan més valuosa 
encara la contribució econòmica de la Dipu-
tació de Tarragona a favor de l’erudició tar-
ragonina. '
Molt més esporàdic ha estat el sosteniment 
donat els darrers anys per l’Ajuntament de 
Tarragona a la investigació històrica i cien-
tífica. I ni tan sols s’ha recordat de becar, com 
és de justícia, la gran història de Tarragona, 
de Recasens, ja esmentada. El 1975 publicà, 
en castellà, una monografia de Joan Salvat 
i Bové sobre l’escut d’armes d’aquella ciutat. 
En general, però, li ha mancat una política 
cultural que conferís coherència i continuïtat 
a la tasca de promoure els estudis erudits.
Com dèiem en parlar de Girona, cal esperar 
que de la consolidació de la delegació uni-
versitària de Tarragona, que ha d’assolir ben 
aviat una més estable personalitat jurídica i 
ha de comptar amb un sosteniment econòmic 
molt més generós tant de l’Estat com de la 
societat en què es desenvolupa, naixerà també 
la possibilitat d’augmentar el nombre i la 
qualitat dels estudis científics sobre la rea-
litat de les comarques tarragonines.
El Centre d’Iniciatives i Turisme de Torre-
dembarra, amb el sosteniment del Municipi, 
organitza cada any el premi de periodisme 
Joan Mané i Flaquer (incomprensiblement gai-
rebé sempre en castellà) i n’edita els treballs 
guanyadors. A l’edició de 1973, hi foren pre-
miades unes notes històriques sobre aquella 
població, redactades per Jordi Morant i CJan- 
xet, i uns articles de Xavier Ricomà.
L’Agrupació Cultural Vila-seca ha començat 
a publicar les “Monografies de Vila-seca-Sa-

L’any 1958, mossèn Serra i Vilaró amb el seu 
col·laborador mossèn Salvador Ramon.
EI «Boletín Arqueológico de Tarragona» 
va publicar (1971-1972) un volum 
d’Estudis dedicats a la memòria 
de mossèn Joan Serra i Vilaró.

lou”, que en cas de tenir continuïtat poden 
contribuir al coneixement històric del Tarra-
gonès. El primer volum aparegut, La llegen-
da de Sant Esteve (1973), redactat per Eufe-
mià Fort i Cogul, conté un estudi minuciós 
de la llegenda de l’empresonament de Galce-
ran de Pinós. Fort n’estudia una versió de la 
segona meitat del segle xiv elaborada a San-
tes Creus. I és en premsa un recull exhaustiu 
dels noms de lloc de Vila-seca, aplegats per 
Ramon Amigó i Anglès.

La ja esmentada Societat Arqueològica de 
Tarragona ha acollit uns Grups de Recerca 
que intenten acomplir una tasca erudita, cen-
trada sovint a les excavacions arqueològiques, 
a poblacions on les condicions d’investigació 
són certament difícils. Entre els grups que 
fins avui han realitzat una activitat més in-
tensa cal esmentar els de Riudoms i d’Alta- 
fulla.
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ALT CAMP

Si deixem de banda la ciutat de Barcelona, 
podem afirmar sense por d’equivocar-nos que 
els centres que han promogut amb continuïtat 
i eficàcia més grans la investigació històrica 
han estat, com a l’edat mitjana, els grans mo-
nestirs de Poblet, 'Montserrat i Santes Creus, 
bé que al darrer no hi ha una comunitat que 
pugui canalitzar la tasca erudita. Aquests cen-
tres, en efecte, han acomplert els darrers anys 
una missió més fecunda que la d’una gran 
part de les institucions oficials dedicades teò-
ricament a promoure l’estudi científic del 
passat del país que els donava acollida.

Miscel·lània
Sànchez Real,
homenatge a un
investigador
no-català INSTITUTO DE ESTUDIOS TARRACONENSES

de temes «RAMÓN RERENCUUR IV»
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volums.

És el cas, a la comarca que ens ocupa, de 
l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, fundat 
el 14 de setembre de 1947 sota l’impuls vi-
gorós de l’historiador Eufemià Fort i Cogul, 
del metge Pere Serramalera i Cosp i del 
sacerdot Abdó Socias i Bové. El seu objectiu 
ha estat fomentar l’estudi científic de la his-
tòria del monestir, en totes les seves mani-
festacions, i reconstruir l’arxiu i la biblioteca 
que diversos esdeveniments havien dispersat 
o destruït. Hom ha pretès també convertir 
Santes Creus en un focus d’irradiació cultu-
ral i lluitar per tal de conservar i restaurar 
un monument artístic massa oblidat fins ales-
hores. A l’actualitat, l’Arxiu compta ja amb 

uns tres-cents socis, que donen sosteniment 
moral i econòmic a les empreses científiques 
i divulgadores.
Quant a les publicacions erudites, l’Arxiu co-
mençà a editar el 1947 unes «Memòries» 
—transformades el 1954 en “Butlletí”-—, de 
les quals han aparegut fins avui quaranta fas-
cicles. L’interès de molts dels estudis que hi 
han estat publicats ultrapassa l’àmbit estric-
te de la història monàstica de Santes Creus. 
Tenen cura d’aquest «Butlletí» Eufemià Fort, 
Joan Cabestany i Jaume Sobrequés. Paral·le-
lament a aquesta publicació, l’Arxiu ha tret 
a la llum diverses monografies, més de tren-
ta fins avui, sobre la història d’aquell centre 
i de la comarca en què està situat, degudes 
al ja esmentat Eufemià Fort —de fet, el mi-
llor historiador de Santes Creus i Thome que 
més esforços ha esmerçat al llarg de molts 
anys a promoure les activitats de l’Arxiu— i a 
Joan Mercader, Josep Vives, Marc Cocheril, 
Manuel Riu, Josep Iglésies i Joan-Josep Pi-
quer. D'entre els llibres més recents, voldria 
esmentar el voluminós estudi de Fort Sanies 
Creus de l’exclaustrado ençà. La gestió dels 
organismes que n’han tingut la tutela (1972), 
que és una detalladíssima i molt ben infor-
mada crònica de la vida material i institu-
cional del monestir d’ençà de l’exclaustració, 
el 1835, fins als anys setanta del segle pre-
sent.
La vigoria i el prestigi de l’Arxiu s’han posat 
en relleu encara amb la fundació el 1957 dels 
Amics de Santes Creus, secció filial que ha 
tingut cura de la publicació de diverses mo-
nografies erudites; amb la participació a nom-
brosos congressos i amb la fundació dels 
Col·loquis d’Història del monaquisme català, el 
primer dels quals tingué lloc a Santes Creus 
el 1966.

Amb la vostra 
ajuda,mà a mà.

Farem la llar dels 
vostres fills.

Tenim experiència, 
però,
”Cada casa és un món'

Ronda General Mitre, 154 -156 
Tel. 211 20 54 BARCELONA 6
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Eufemia Fort 
i Cogul, 
un fecund 
investigador 
vinculat a les 
comarques 
de la regió de 
Tarragona.

Com diu una memòria publicada el 1972 amb 
motiu del vint-i-cinquè aniversari de la seva 
fundació, l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus 
“s’ha situat en un primer rengle dins les 
institucions científiques del seu ram i, si hom 
té present el règim i les característiques de 
l’entitat, és palès que la seva tasca esdevé un 
cas absolutament únic al nostre país”,
A la mateixa comarca, caldria esmentar en-
cara, a Valls, la tasca erudita de l’Institut 
d’Estudis Vallencs Jaume Huguet, que publi-
ca d’ençà de 1962, amb el patrocini de l’Ajun-
tament i el sosteniment de més de tres-cents 
subscriptors, notables monografies sobre histò-
ria i art, i biografies d’homes que han acom-
plert un paper rellevant en el terreny local. 
El darrer llibre aparegut fins avui ha estat 
el de Cèsar Martinell i Brunet, Valls, se-
gle xix (1972), que estudia la repercussió a 
aquesta població de la revolució de setembre 
de 1868 i de la proclamació de la primera re-
pública. A Valls, surt des de fa anys la revista 
“Cultura”, amb col·laboracions de vegades eru-
dites o d’alta divulgació.

ALT PENEDÈS I GARRAF
D’ençà de 1973, l’Arxiu Bibliogràfic del Mu-
seu de Vilafranca del Penedès convoca, amb 
el sosteniment de l’Ajuntament i de la Caixa 
d’Estalvis del Penedès, els premis “Sant Ra-
mon de Penyafort” per a treballs erudits de 
tema vilafranquí i penedesenc. A remarcar 
que les darreres edicions, ultra estudis eru-
dits de tipus històric, ha premiat treballs de 
tematica econòmica i social i d’història natu-
ral de la comarca. L’esforç per tal que els 
estudis premiats no restin inèdits s’ha con-
cretat en la publicació recent del llibret d’Eu- 
femià Fort i Cogul Relacions de Sant Ber-
nat Calbó, com a abat de Santes Creus, amb 
Vilafranca del Penedès i la seva comarca 
(1975). La revista popular “Casal” dóna tam-
bé algunos estudis de castells de la comarca 
o de temes prehistòrics.
Gairebé tota la tasca erudita acomplerta a 
Garraf està polaritzada entorn del Centre 
d Estudis de la Biblioteca Museu Víctor Ba-
laguer, de Vilanova i la Geltrú, que darrera-
ment ha creat també una secció de ciències 
naturals, la qual ha acomplert ja notables es-
tudis ecològics, com el de la contaminació 
del pantà de Foix. La utilització dels fons 
documentals de l’esmentada biblioteca ha for-
nit ja algun treball meritori, malauradament 
encara inèdit, sobre el paper polític i cultu-
ral de Víctor Balaguer, una personalitat ben 

notable de la renaixença cultural i cívica de 
la Catalunya del segle xix. El llibreter i eru-
dit local Joan Rius i Vila inicià una “Biblio-
teca d’estudis de Vilanova i la seva comarca” 
amb el Llibre de Vilanova, del pare Garí, i el 
Llibre dels Gegants i demés entremesos de Vi-
lanova, d’Albert Ferrer i Antoni Anguera.
A Sitges, el setmanari “El Eco de Sitges” in-
clou articles d’investigació i ha publicat al-
gun llibre com Sitges la reial (1965), de Jo-
sep Carbonell i Gener, que estudia l’evolu- 
ció de la burgesia i de la vila als segles xvn 
i xvm amb documents de primera mà. Car-
bonell ha publicat, entre d’altres, Siete en-
sayos de historia suburense, i té en premsa 
estudis importants sobre Sitges a l’època mo-
derna. El recent Grup d’Estudis Sitgetans ha 
publicat la reedició de YAssaig històric de 
la vila de Sitges, de Joan Llopis i Bofill.

CLOENDA
Per a concloure, penso que malgrat alguns 
esforços individuals, sobretot els realizats a la 
ciutat de Tarragona i entorn de Santes Creus, 
la regió de Tarragona no ha fornit els dar-
rers anys un grup d’estudiosos amb una mí-
nima cohesió metodològica. Penso també 
que, tret de poques excepcions, la historio-
grafia que s’hi realitza continua essent molt 
tradicional i clarament medievalitzant quant 
a la temàtica i al període. És tan poc el que 
avui encara sabem sobre la Tarragona con-
temporània...! Només la potenciació vigorosa 
de la Universitat, que eviti la fugida sistemà-
tica cap a Barcelona dels científics tarrago-
nins, permetrà deturar el procés constant de 
deteriorament erudit que hom pot constatar-hi 
els darrers anys. Perquè, a diferència d’algu-
na altra ciutat de què parlàrem al nostre ar-
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la reial.

ticle anterior, gairebé no s ha acomplert cap 
esforç seriós a Tarragona, i des d’aquesta po-
blació, per tal d’incorporar a l’estudi del pas-
sat en totes les seves manifestacions, i de la 
realitat social i econòmica present, els més 
moderns mètodes d’anàlisi i els principis que 
han de sostenir tota labor d’investigació si no 
es pretén que sigui purament descriptiva. 
Voldríem pensar que aquell impuls de la vida 
universitària tarragonina es produirà inevita-
blement quan ben aviat sigui un fet l’autono- 
mia del nostre país i les nostres corporacions 
de govern local tinguin ben clar quin ha d’és-
ser l’objectiu principal de la seva gestió.

JAUME SOBREQUÉS I CALLICÓ

ABRILMAIG

monteada 25, Barcelona

CALDER
Antològica

galeria maeght
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