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Edita: Diputació de Tarragona
Col·lecció: El Saurí
Coordinació de la col·lecció: Arxiu General de la Diputació de Tarragona 
Revisió lingüística: Ramon Vidal Muntané
Imprimeix: Gràfiques Porsa SL
DL T 265-2019



Als meus pares, Joaquim i Teresa, 
per haver-me transmès el valor de l’esforç en el treball 

i l’estimació per la terra.





Introducció  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

Fundació  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10

Organització  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13
 Consell Plenari  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15
 Consell Permanent  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16
 Seccions  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19
 Museu d’Art Modern  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
 Entitats adherides  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24

Personal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26
 Presidents  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26
 Directors  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
 Delegats  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  29
 Promotors  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
 Consiliari  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   31
 Secretaris  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31
 Tresorers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
 Consellers  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32
 Oficials de secretaria  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40
 Conserges  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40

Representació institucional i relacions externes  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41
 CSIC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  41
 Publicacions  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  42
 Congressos, col·loquis i simposis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
 Cultura  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  44
 Arqueologia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46
 Art  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
 Música  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
 Filologia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49

Sumari
   Pàg.



 Geografia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50
 Ensenyament, turisme i carreteres  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50
 Caixa d’Estalvis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50
 Comissió d’Estudi de Règim Administratiu Especial  .  .  .  .  .  .  .  51
 Patronat del Reial Monestir de Santes Creus  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  51

Seus socials  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  56

Patrimoni artístic i documental  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   59

Llegats  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .   60
 Francisco del Pozo (1803-1985  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   61
 Casas de Muller (1887-1985)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62

Economia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   65
 Pressupost  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65
 Subvencions  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  69

Activitat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  70
 Presentacions  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  70
 Publicacions  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  76
 Medalla i beca Antoni Agustí  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  82
 Beca Manuel de Montoliu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  87
 Concursos de narracions  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  91
 Premis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  92
 Col·loquis i simposis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  93
 Conferències  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   105
 Taules rodones  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   107
 Exposicions  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108
 Excavacions arqueològiques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  110
 Concerts musicals  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  111
 Recitals de poesia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  113

   Pàg.



 Classes de català  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  113
 Cursos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  117
 Arxiu fotogràfic  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  118
 Biblioteca  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  119

Dissolució  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  121

Fonts  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  124
 Documents  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  124
 Bibliografia  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  124
 Webs  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 127

Annexos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  127
 1. Publicacions de l’Institut d’Estudis Tarraconenses
  Ramon Berenguer IV  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  127
 2. Quadre de classificació del fons documental de 
  l’Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV  .  .  .  . 141

   Pàg.



INSTITUT D’ESTUDIS TARRACONENSES RAMON BERENGUER IV (1951-1996)

10

Introducció

Aquest treball pretén fer una descripció històrica de l’extingit Institut d’Estudis 
Tarraconenses Ramon Berenguer IV (1951-1996); s’hi recullen aspectes com ara 
la creació, l’administració i govern, el personal, l’economia, els béns i l’activitat 
de l’Institut.

L’estudi pot ser útil per fer una anàlisi de la realitat històrica del moment, ja que 
la resta de províncies catalanes i d’altres d’àmbit estatal disposaven d’instituts 
similars sota l’empara de les diputacions provincials.

La creació de l’organisme s’ha de situar en el context de postguerra de la Guerra 
Civil Espanyola (1936-1939), en la qual qualsevol reunió, organització d’actes 
o creació d’organismes estava sota la mirada del govern dictatorial de Franco. 
Durant la dècada dels anys quaranta es van crear moltes institucions d’estudis 
que van anar formant una xarxa cultural, i que en molts casos eren definides com 
a delegacions del Comité Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), amb 
seu a Madrid i delegació catalana a Barcelona. 

Amb la restauració de la democràcia, durant els anys vuitanta, l’Institut va 
donar suport a diversos centres d’estudis locals i comarcals que es crearen. Això 
significa que, en els últims anys de l’organisme, va fomentar i va assistir la creació 
i el funcionament d’ens culturals nous que formaren una xarxa jove, vigorosa i 
dinàmica, dedicada a elaborar i promoure una gran quantitat d’estudis històrics 
sobre el seu àmbit territorial i difondre el patrimoni històric, documental i 
bibliogràfic.

Fundació

L’Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV es va concebre, l’any 
1944, per iniciativa d’Enric Olivé Martínez (Cambrils, 1914 - Tarragona, 2004), 
gestor de la Comissió de Cultura de la Diputació de Tarragona, a petició d’un grup 
de tarragonins vinculats a diferents camps d’investigació, especialment l’artístic, 
i que necessitaven el suport d’una institució per poder publicar els seus estudis 
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i investigacions. Entre els anys 1944 i 1945, Enric Olivé portà personalment la 
idea inicial, les primeres propostes i els diferents esborranys d’organigrames. 

Per a la redacció dels Estatuts, es van agafar de model els de l’Institut d’Estudis 
Ilerdenses i s’hi van incorporar les modificacions pertinents. A finals de l’any 
1944, Josep M. Fàbregas Cisteré, president de la Diputació, i Olivé viatjaren 
a Madrid, on es reuniren amb el director general de Bellas Artes i el secretari 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que van acordar designar 
una comissió per redactar el projecte d’Estatuts. L’any 1951 es redactà un nou 
esborrany, que anà a càrrec d’Enric Aguadé Parés (Reus, 1894-1969), president 
de la Comissió d’Educació, i Manel Beguer Piñol, juntament amb l’assessorament 
de Manuel de Montoliu.

Pel que fa al nom, els primers esborranys del 1944 incorporaven la figura d’Antoni 
Agustí. Finalment, però, es va suprimir i va quedar en «Instituto Tarraconense de 
Cultura». A principis de l’any 1951 es parlava de la «Institución Ramón Berenguer 
IV», però a mitjans d’any va adquirir el nom definitiu d’«Instituto de Estudios 
Tarraconenses Ramón Berenguer IV». Unes dècades després, amb la restauració 
de la democràcia i la normalització de la llengua catalana en les comunicacions 
i en els noms, apareix temporalment el concepte «d’Estudis Tarragonins». No 
obstant això, finalment el nom definitiu fou «Institut d’Estudis Tarraconenses 
Ramon Berenguer IV», aprovat pel Consell Plenari en data 19 de gener de 1977.

La influència de Manuel de Montoliu de Togores va ser decisiva per a la creació 
de l’Institut. L’any 1945 va ser nomenat conseller de número i assessor de 
Cultura de la Diputació, moment en què s’instal·là a la ciutat de Tarragona. Des 
del primer moment, es concentrà a aplanar totes les resistències oposades a la 
fundació de l’Institut; es va assessorar amb els directius del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, particularment amb el seu amic José M. Albareda, 
secretari del CSIC, i també amb el secretari de l’Institut d’Estudis Ilerdenses, el 
Sr. Tarragó. Es va reunir així mateix amb els intel·lectuals més destacats de Reus 
i Tortosa, que el van animar a fer realitat el projecte. Proposà la creació de la 
Medalla Antonio Agustín, instituïda per la Diputació de Tarragona l’any 1948. 
Finalment, acabaria sent el primer director de l’entitat.
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La creació de l’Institut fou aturada en el moment en què Enric Olivé cessà en 
el seu càrrec de gestor de la Comissió de Cultura. Per aquest motiu, el mes de 
gener del 1951, un grup d’intel·lectuals representants de diversos camps científics 
van signar un escrit adreçat al president de la Diputació de Tarragona, Alberto 
Díaz de Brito, on tornaven a exposar la necessitat de crear una institució que 
promocionés l’alta cultura de les comarques de Tarragona. Remarcaven que la 
majoria de províncies disposaven de centres o fundacions culturals creades a 
través de la iniciativa del CSIC, i anomenaven, entre d’altres, Príncipe de Viana, 
a Navarra; Fernando el Católico, a Saragossa; Junta de Cultura de Vizcaya, a 
Bilbao; Centro de Estudios Montañeses, a Santander; Alfonso el Magnánimo, 
a València; Academia de Alfonso X el Sabio, a Múrcia; Servicios de Cultura de 
la Diputación Provincial, a Barcelona; Instituto de Estudios Ilerdenses, a Lleida, 
i Instituto de Estudios Gerundenses, a Girona. La província de Tarragona era 
l’única demarcació catalana sense una organització d’aquestes característiques. 
Els signants del document foren Joan Serra, Salvador Ritort, Josep Gramunt, 
Salvador Vilaseca, Josep Ixart, Antoni Romañá, Manel Beguer, Pere Batlle, 
Miquel Melendres, Manuel de Montoliu, Joaquim Avellà, José Sánchez, Joan 
Baptista Manyà i Enric Bayerri.

El president accidental, Joan Noguera Salort, va aprofitar tota la documentació 
generada prèviament, que es trobava guardada a l’Arxiu Provincial, per crear 
definitivament l’Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, que es 
constituí de manera efectiva el dia 22 de desembre de 1951. 

La inauguració oficial va tenir lloc el dijous 21 de febrer de 1952, a les 19.30 
hores, en un acte que es va celebrar al Saló de Sessions de la Diputació de 
Tarragona i en el qual el doctor Enric Bayerri Bertomeu, conseller de número 
de l’Institut, delegat del Centre de Tortosa i acadèmic de la Reial Acadèmia de 
la Història, va fer una conferència que portava per nom «Ramón Berenguer 
IV, restaurador y liberador». En el discurs d’inauguració, el director, Manuel de 
Montoliu, explicà els detalls de la gestació de l’Institut, comentà el seu paper de 
nexe entre la projecció d’Olivé i la realització de Noguera i reclamà que la ciutat 
de Tarragona, a més d’un centre d’alts estudis, també necessitava un teatre, una 
sala digne de concerts, una nodrida Biblioteca Pública i la restauració del Fòrum 
romà. Finalment, pregà perquè els components del creat organisme fossin fidels 
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al lema de l’Institut, «Sicut filii lucis ambulate» («Camineu com fills que sou de 
la llum»), proposat per Salvador Ritort i Faus.

Organització

Els Estatuts publicats l’any 1953 establien l’organització i els diferents tipus de 
membres que formaven part de l’Institut. En primer lloc, hi havia el president, que 
per defecte era el de la Diputació de Tarragona. A continuació, el vicepresident 
director, que era realment el que dirigia l’organisme. També quedaven fixades 
les figures del secretari general, el tresorer, el promotor, el capellà consiliari, el 
Consell Plenari i el Consell Permanent. Finalment, existien les delegacions de 
Reus i Tortosa, que rebien una partida pressupostària anual i apropaven l’activitat 
de l’Institut al territori. Algunes publicacions van ser assignades directament a 
aquestes delegacions. 

AGDT. Fons IET “RBIV”. Invitació a l’acte d’inauguració de l’Institut d’Estudis Tarraconenses.
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La Comissió de Cultura redactà, l’any 1968, una proposta d’Estatuts nous. 
En la mateixa línia, durant el 1970, el Consell Plenari va tractar la necessitat 
de reformar-los i va estar treballant el text amb les possibles modificacions. 
Finalment, optà per mantenir els vigents i donar l’impuls a l’Institut per mitjà 
d’altres actuacions, amb el suport de la Diputació i el compromís del president, 
Josep Clua.

En el context d’aprovació del nou Estatut d’Autonomia de Catalunya, l’any 
1979, Josep A. Baixeras va tornar a proposar la reforma dels Estatuts. En aquesta 
època es parlava de l’encaix que l’organisme podria tenir dins de l’Institut 
d’Estudis Catalans o de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
El Consell Permanent comentà, l’any 1981, que la redacció dels nous Estatuts 
feta per la Secretaria de la Diputació aportava una millora de la capacitat de 
maniobra molt minsa, i per tant no insistí a tirar-los endavant. Finalment, els 
nous Estatuts es van aprovar l’any 1988 i es publicaren l’any següent.

L’última proposta de reforma dels Estatuts és de principis del 1996. S’havia 
encomanat l’estudi al secretari general de la Diputació de Tarragona, que no 
arribaria a bon port, ja que el mateix any l’Institut es va dissoldre.
Pel que fa al reglament de funcionament intern, des d’un bon principi es demanà 
als instituts d’estudis Ilerdenses i Gerundenses un exemplar dels seus respectius 
reglaments. L’any 1962, per iniciativa de la Presidència, es va reactivar l’elaboració 
del reglament de funcionament intern, tal com indicaven els Estatuts. Finalment, 
el Consell Plenari va aprovar, en reunió extraordinària de 8 de març de 1983, el 
reglament de règim intern de l’Institut, després de diverses propostes rebutjades 
pel Consell Permanent per considerar-les insuficients en les seves aspiracions.

L’Institut va estar adherit al Patronato José María Quadrado, organisme 
dependent del Comité Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), entre els 
anys 1955 i 1977, moment en què va ser suprimit. Aquest patronat agrupava els 
diversos centres científics de l’Estat, com si es tractés de delegacions, i els donava 
subvencions per poder fer la seva tasca.

L’any 1980, en ple procés de canvis polítics, socials i culturals, el president, 
Francesc Cailà, va informar de la creació del Patronat de Cultura de la Diputació, 
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organisme encaminat a coordinar la tasca cultural de les entitats dependents de 
la corporació. En conseqüència, l’Institut hauria de passar a formar part d’aquest 
Patronat; no obstant això, l’any següent, el president, Josep Gomis, informà de la 
desestimació d’aquest nou organisme. 

Les actes dels òrgans de govern de l’Institut mostren la manera com s’organitzaven 
i funcionaven. Acaben entre els anys 1989 i 1991, moment en què es deixaren 
de transcriure a mà en els corresponents llibres d’actes per la incorporació de la 
informàtica, fet que perjudicà la seva integritat i conservació.

Consell Plenari

El Consell Plenari de l’Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV 
estava integrat pels membres del Consell Permanent, els representants dels centres 
i delegacions i els consellers de totes les categories. Es va reunir per primer cop 
en la sessió constitutiva del dia 22 de desembre de 1951, a la sala de sessions 
del Palau Provincial. Els consellers assistents assignaren el càrrec de director a 
Manuel de Montoliu, el de secretari a José Sánchez Real i el de tresorer a Joan 
Molas Sabaté. 

El Consell Plenari tractava els assumptes més rellevants de la institució, 
principalment la relació amb la Diputació, l’aprovació del pressupost, l’assignació 
de fons a les delegacions, l’atorgament de premis i subvencions i la resolució de 
conflictes.

Segons els Estatuts, les reunions eren públiques i havien de tenir una freqüència 
anual. Es podia reunir, amb caràcter privat, si era convocat pel Consell Permanent, 
per la Diputació Provincial, o per rebre els nous consellers. L’any 1952 el Ple 
de l’Institut es va reunir cinc vegades, per encetar l’activitat de l’organisme, 
aprovar el pressupost i normalitzar la relació amb la Diputació de Tarragona. 
A partir de l’any següent es va reunir amb una periodicitat anual fins l’any 
1957, on apareix un salt de l’activitat fins l’any 1962, per la llarga malaltia i la 
mort del director, Manuel de Montoliu. En la dècada dels anys seixanta, el Ple 
es va reunir de manera irregular, i entre reunions ordinàries passaven un, tres o 
quatre anys. L’any 1966 el director va proposar incrementar la periodicitat de 
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les reunions a una freqüència trimestral, un suggeriment que no es va posar en 
pràctica, ja que la reunió següent va tenir lloc el 1970. Durant la dècada dels 
anys setanta, les reunions del Consell Plenari van ser, pràcticament, amb caràcter 
anual, exceptuant el període 1974-1976, en el qual no n’hi va haver. 

L’any 1978, a proposta del secretari, Sánchez Real, es va acordar redactar les 
actes en llengua catalana. En la mateixa reunió, el president de la Diputació va 
informar que havia tramès a la Conselleria de Cultura una relació de les entitats 
culturals dependents de la Diputació, motiu pel qual es creia que l’Institut 
passaria a dependre de la Generalitat. En la dècada dels anys vuitanta, el Consell 
Plenari també es va reunir amb caràcter anual. L’última acta transcrita al llibre 
d’actes data de l’any 1989. No obstant això, el Consell Plenari es va reunir per 
última vegada el desembre del 1996 per dissoldre l’organisme, contra la voluntat 
de la majoria dels consellers.
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Consell Permanent

Segons els Estatuts, el Consell Permanent el formaven el president de l’Institut, 
el vicepresident director, els dos vicepresidents, el promotor, el secretari, el vocal 
tresorer i el consiliari. 
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Es va reunir per primer cop en data 17 de gener de 1952. L’assistència dels 
membres que formaven el Consell Permanent va ser irregular. En primer lloc, el 
president anava assistint a les reunions de manera intermitent, i quan hi participava 
s’aprofitava per tractar temes de més importància o reclamacions a la Diputació. 
D’altra banda, la figura del promotor tampoc era present en totes les reunions, 
sinó que era més aviat esporàdica. Un altre cas a destacar és el delegat de Tortosa, 
que al cap d’un temps va deixar d’assistir-hi, atès el distanciament progressiu de 
la Delegació de Tortosa. Una mostra d’aquest distanciament, accentuat a finals 
dels anys cinquanta i principis dels seixanta, la trobem en el fet que el Consell 
reclamava notícies i treballs del centre i en bloquejava la subvenció anual. 

En les reunions de les últimes dècades, només hi assistiren el vicepresident 
director, el tresorer i el secretari. A partir de l’any 1991, el càrrec de tresorer es 
va canviar pel de conseller assessor i s’hi va afegir el president de les Fundacions 
Culturals de la Diputació, ocupat per la diputada M. Teresa Reche Rodríguez. 
El mateix any, s’havien de renovar els càrrecs i cap conseller numerari va 
presentar candidatura a ocupar-los, i en conseqüència la presidència va decidir 
obrir un nou període electoral amb caràcter extraordinari que s’allargaria fins 
l’any següent. Sembla que hi va haver alguna desavinença o confrontació entre 
els càrrecs de vicepresident director i de secretari, ja que el primer no volia 
tornar a formar part del Consell si hi havia el segon. El secretari va defensar 
fermament la posició de renovar en el càrrec o, fins i tot, ocupar el de director. 
La proposta que va sorgir del Consell Permanent, el Ple no la va aprovar, i en la 
reunió següent el secretari va renunciar al càrrec. A partir d’aquí, els membres 
del Consell van posar els càrrecs a disposició del president, que van continuar 
exercint, en funcions, fins a la dissolució de l’Institut; i va actuar de secretària 
una funcionària del Museu d’Art Modern que havia format part de la plantilla 
de l’Institut. El març del 1996 traspassava, de manera sobtada i inesperada, el 
director de l’Institut, Francesc Xavier Ricomà Vendrell, el qual va ser substituït 
accidentalment per Rosa M. Ricomà Vallhonrat.

En les reunions del Consell Permanent es tractaven tota classe de temes 
relacionats amb l’actualitat de l’Institut, i també es parlaven els assumptes que 
havien d’anar posteriorment al Consell Plenari. De fet, el Consell Permanent 
establia la data i l’ordre del dia de les reunions plenàries. En els primers anys el 
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Consell Permanent va acordar reivindicar a la Diputació més autonomia i un 
augment del pressupost assignat, aspectes que acabarien debatent i solucionant 
els membres del Consell Plenari. Altres aspectes que formaven part de l’ordre 
del dia del Consell Permanent versaven sobre la modificació dels Estatuts, la 
idoneïtat de publicar diversos treballs i estudis, la possible concessió d’ajudes 
econòmiques, el nomenament de nous consellers o la incorporació de noves 
entitats com a delegacions de l’Institut.

A diferència del Ple, el Consell Permanent es reunia sovint i acostumava a 
celebrar diverses reunions l’any. Els períodes de menys activitat es van iniciar 
amb els problemes de salut del director, Manuel de Montoliu, que acabarien 
amb la seva mort i successió en el càrrec, i continuaren en la dècada dels seixanta 
i setanta, coincidint amb una disminució de l’activitat de l’Institut i del nombre 
de publicacions. Amb la restauració de la democràcia a finals dels setanta, 
sorgeixen diverses iniciatives socioculturals i es creen una gran quantitat de 
centres d’estudis, i en conseqüència augmenta l’activitat de l’Institut i el nombre 
de reunions del Consell. 

Reunions del Consell Permanent 
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Seccions

En la reunió constitutiva, de 22 de desembre de 1951, es va acordar la creació 
de les seccions de l’Institut i es distribuïren els consellers. El nom de les seccions 
foren: Bibliografia, Filologia i Història Literària, Geografia i Ciències Naturals, 
Història, Arqueologia i Belles Arts. 

Amb el temps, sorgiren diverses propostes de modificació de les seccions o de 
creació de noves. Alguns dels noms que aparegueren foren Filosofia i Teologia, 
Música i Arts Plàstiques, Crítica Literària, Dret o Estudis Jurídics. Malgrat això, 
la majoria no s’arribaren a crear. En el moment de proposar una nova secció, 
s’havia de disposar d’una persona especialista en aquella matèria, que pogués 
dirigir-la i donar-li un determinat prestigi. La Secció de Dret es proposà quan 
es nomenà conseller el prestigiós jurista Francisco Pera Verdaguer. I també es 
tractà la possibilitat de disposar d’un bibliotecari que coordinés la tasca de les 
seccions; el nom en qui es pensà fou el de Joan Antònio Guàrdias, propietari de 
la Llibreria Guardias. 
 
Les seccions que van tenir continuïtat en el temps van ser: Arqueologia i Història, 
Belles Arts, Biografia i Bibliografia, Filologia i Història Literària, i Geografia i 
Ciències Exactes i Naturals. 

Segons els Estatuts originals, les seccions estaven compostes per un director 
i dos vocals, un dels quals actuava de secretari. Cada secció podia redactar el 
seu reglament i el programa de treball, que havia de sotmetre a l’aprovació del 
Consell Permanent. Les seccions podien utilitzar recursos propis, a més dels 
proporcionats per l’Institut. 

Pel que fa a la seva activitat, bàsicament es dedicaven a estudiar els treballs 
susceptibles de publicar i emetre’n informes o dictàmens. També organitzaven 
conferències, xerrades, concursos, premis, exposicions, taules rodones, etc. Es 
conserven llibres d’actes de les seccions des dels anys setanta i fins a la dissolució 
de l’Institut. De fet, a partir de l’any 1990 les seccions agafen més protagonisme, 
en detriment del Consell Permanent i, sobretot, del Consell Plenari, fins al punt 
que l’any següent s’acabaria establint un règim de reunions entre les seccions 
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i el secretari de l’Institut en les quals havien de traslladar els dictàmens de les 
publicacions i les assistències dels consellers en les reunions. L’any 1995 es 
proposava que el càrrec de secretari de l’Institut també ho fos de les seccions.

Tradicionalment, la secció que ha destacat per ser més activa és la d’Arqueologia 
i Història, seguides per la de Filologia i Història Literària i la de Biografia i 
Bibliografia. Per contra, les menys actives han estat la de Belles Arts i la de 
Geografia i Ciències Exactes i Naturals. Precisament, en una reunió del Ple del 
1954, el conseller Francesc Xavier Ricomà va queixar-se de la inactivitat de 
la Secció de Belles Arts, enfront de la publicació de nombrosos treballs de les 
seccions d’Història, Filologia i Ciències. El tresorer, Joan Molas, va afegir la seva 
preocupació perquè en els jurats dels concursos de pintura i escultura, medalles 
Tapiró i Julio Antonio, respectivament, no hi constava cap membre de la Secció 
de Belles Arts. 

Museu d’Art Modern 

El Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT) no es tractava d’una secció 
en si, sinó que era un organisme que depenia formalment i pressupostàriament 
de l’Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV. La Diputació de 
Tarragona acordà l’adscripció del Museu d’Art Modern a la Secció de Belles Arts 
de l’Institut el 17 de juliol de 1976. El president, Josep Clua, proposà Francesc 
Xavier Ricomà per al càrrec de director del Museu, el qual, amb la resta de 
personal de la secció, n’havia de redactar el reglament de règim intern. 

La inauguració va tenir lloc el dia 14 de novembre de 1976, coincidint amb la 
celebració del Dia de la Província. Les primeres activitats dutes a terme pel centre 
museístic foren la gestió de les col·leccions d’art de què disposava, l’elaboració 
d’un inventari general, la recepció de visites i la reproducció de catàlegs i de 
postals. 

Les col·leccions d’art originàries del MAMT estaven formades pels següents 
llegats i obres:

1. Julio Antonio (127 dibuixos, 60 escultures i alguns objectes 
personals).
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2. Santiago Costa (108 pintures i 35 escultures).
3. Salvador Martorell (13 peces).
4. Juan Lahosa (36 quadres a l’oli).
5. Sancho Piqué (178 quadres a l’oli, 31 quadres al pastel i 201 amb 

altres procediments).
6. Aquarel·les procedents del Saló Provincial d’Aquarel·listes (11 

quadres).
7. Obres guardonades amb la Medalla Tapiró (9 quadres). 
8. Obres guardonades amb la Medalla Julio Antonio (4 escultures).

Aquestes obres d’art van ser descrites en una fitxa individual que incloïa una 
fotografia de cada objecte, i s’incorporaren a l’inventari de totes les obres 
del Museu lliurades pel Negociat de Cultura de la Diputació de Tarragona. 
Es publicaren els catàlegs d’escultures de Julio Antonio i Santiago Costa, de 
dibuixos de Julio Antonio i de pintura de Sancho Piqué, a més de reproduir en 
postals diverses obres dels citats escultors. 

Amb el pas del temps, les col·leccions d’art del Museu s’anaren incrementant. 
L’any 1978 s’adquiriren les obres següents: un dibuix al carbó i sanguines de Julio 
Antonio, datat el 1908; tres dibuixos de Santiago Costa, adquirits en una galeria 
d’art, i una carpeta entregada pel mateix autor que contenia 121 dibuixos; un 
medalló esculpit en marfil, obra de Salvador Martorell, i un dibuix del pintor 
reusenc Marià Fortuny. L’any 1980: una escultura de Santiago Costa, una pintura 
a l’oli de Josep Icart, una litografia d’Arranz Bravo i Rafael Bartolozzi, una 
serigrafia d’Antoni Tàpies, una litografia de Sempere, una pintura a l’oli de Joan 
Garcia i un quadre de Josep Sala. L’any 1981: cinquanta dibuixos i olis d’Antoni 
Torres i Fusté llegats per Josep Burdeus i Seritjol, un bronze de Manuel Clemente 
Ochoa, un marbre de Bruno Gallart Pardo, un dibuix de Francisco Baixauli 
Morales, dos quadres de José Manuel Quintana Martelo, tres gravats i un oli 
de Laura Pinet, un dibuix al pastel d’Artur Aldomà i Puig i un oli d’Alfonso 
Parra. L’any 1985: un oli de Ricard Estivill, una aquarel·la de Josep Tapiró, una 
escultura de Ferran Soriano, una pintura acrílica de Gonzalo Lindín, un oli 
d’Enric Pinet, un oli d’Ignasi Mallol, i la fosa d’una escultura de Julio Antonio, 
en bronze, a partir d’un original en guix. També es restauraren deu pintures a 
l’oli a càrrec del taller de Barrachina i Ramoneda de Barcelona.
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La visita al Museu d’Art Modern sempre ha estat gratuïta. Inicialment, l’horari 
d’obertura era de 10 a 13 h i de 16 a 19.30 h, i també obria el dissabte al matí. 
Es modificà l’horari per coincidir amb la resta de museus de la zona, i per tant 
passà a obrir-se dissabte a la tarda i diumenge al matí, i el dilluns estava tancat. 

El nombre de visites que va rebre el Museu durant els primers anys va créixer 
exponencialment. Aquest increment desmesurat del nombre d’usuaris són un 
reflex clar de l’empenta d’aquest nou centre cultural i artístic i de la rellevància 
de la seva actuació amb la ciutadania de Tarragona i comarques.
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Una de les activitats principals organitzades pel MAMT són les exposicions 
d’art. En el quadre següent es poden visualitzar les organitzades entre els anys 
1979 i 1980.

Des d’un bon inici es mostrà l’interès per captar el públic escolar i es preparà 
el personal per poder elaborar materials didàctics. D’aquesta manera es podrien 
organitzar visites guiades destinades a alumnes de centres educatius i despertar 
el seu gust per l’art.
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Quadre de les exposicions del MAMT 1979-1980

Data

Del 6 de febrer al
4 de març de 1979
Del 7 de març al
8 d’abril de 1979

Del 10 al 21 d’abril de 1979
Del 23 de maig al
3 de juny de 1979

Del 8 al 30 de juny de 1979

Del 21 de novembre
al 9 de desembre de 1979
Del 18 d’agost
al 14 de setembre de 1980

Exposició

33 dibuixos de Josep Sancho Piqué

«Paisatges d’un escultor»
35 olis pintats per Santiago Costa Vaqué

Mostra sobre diversos artistes de Reus, Tarragona i Valls
Obres dels alumnes de l’Escola Taller d’Art de Tarragona que
optaven al premi «Ayuda fin de carrera II», instituït per Dow
Chemical Ibérica, SA
«Teixidors treballant a Tarragona»
Mostra de tapís amb obres de Lluís Arola, Montserrat Prats,
Glòria Malé, M. Dolors Martí, Àngels Miralles, Pilar Iglésias,
Francesc Vidal, Montserrat Porta, Florència Sànchez,
M. Dolors Secall, Pep Morera i Manolo Allué
Obres de Joan Òdena

Mostra d’Arts Plàstiques de la Federació Sindical d’Artistes
Plàstics de Catalunya

La bona marxa del Museu, marcat per un esperit jove i dinàmic, contrarestava 
l’esperit arcaic i hieràtic de l’Institut i es podia preveure que l’ens petit aviat 
passaria per davant del gran. Els pressupostos del Museu d’Art Modern del 1983 ja 
es trobaven separats dels de l’Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer 
IV. Finalment, el 28 de novembre de 1986, la corporació provincial va acordar la 
segregació del Museu respecte de l’Institut, per passar a formar part d’una nova 
unitat dependent de la Diputació, en forma de gestió directa. El personal que 
formava part de l’Institut va quedar adscrit al Museu d’Art Modern i va assumir 
les tasques administratives, burocràtiques i de gestió de l’Institut.
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Entitats adherides

Els Estatuts originals ja preveien la possibilitat que institucions científiques, 
literàries o artístiques alienes a l’Institut s’hi incorporessin, per mitjà d’una o 
més seccions. Es pretenia repartir l’acció i els valors institucionals a totes les 
comarques, i d’aquesta manera es tindria un impacte més proper en la societat.

Les primeres col·laboracions amb entitats foren amb l’Observatori de l’Ebre i la 
Reial Societat Arqueològica Tarraconense, que rebien subvencions anuals per a les 
seves publicacions de caire científic i històric. A partir del 1962, la Reial Societat 
Arqueològica Tarraconense s’integrà a l’Institut, gràcies a l’estreta col·laboració 
que mantenien. De fet, alguns dels seus membres formaven part d’ambdues 
entitats. Dues dècades més tard fou l’Arxiu Històric Arxidiocesà qui rebé una 
col·laboració econòmica per editar els seus catàlegs i realitzar actes culturals. 

A finals dels anys setanta, diverses entitats culturals i centres d’estudis sol·licitaren 
adherir-se a l’Institut per col·laborar-hi estretament i alhora potenciar i difondre 
els seus estudis i publicacions, com si es tractessin de petites delegacions.

Quadre de les entitats adherides

Anys
1977-1996
1977-1996
1978-1996
1984-1996
1986-1996
1988-1996
1988-1996
1990-1996

Nom de l’entitat
Centre d’Estudis de la Conca de Barberà1 
Centre d’Estudis d’Altafulla
Centre d’Estudis Alcoverencs
Centre d’Estudis Canongins Ponç de Castellví
Agrupació Cultural de Vila-seca2 

Institut Tarragonès d’Antropologia
Centre d’Estudis Constantinencs
Centre d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver

1 El Museu-Arxiu de Montblanc i Comarca va sol·licitar l’adhesió el 1977, i l’any següent es crea el 
Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, integrat en el Museu-Arxiu.

2 Prèviament a la segregació de Salou el 1989, es denominava Agrupació Cultural de Vila-seca i Salou.
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Entrar a formar part de l’Institut comportava un seguit d’obligacions. Entre 
altres, comunicar com havien invertit les subvencions rebudes, presentar una 
memòria justificativa anual d’activitats o fer constar el nom de l’Institut en les 
seves publicacions.

Altres entitats del territori van sol·licitar l’adhesió i obtingueren una resposta 
negativa. La major part foren per manca de disponibilitat pressupostària: el 
Centre d’Estudis Selvatà (1990), la Societat d’Estudis Històrics Salvador Vilaseca 
(1991), l’Associació Cultural Alt Gaià (1993) i el Centre d’Estudis Estació de 
Recerca Bibliogràfica i Documental Margalló del Balcó (1996). Dos casos 
diferents foren l’Associació d’Estudis Reusencs (1986), que li mancà enviar el 
document d’acceptació de les obligacions, i CERADAI (1991), per considerar 
que les seves activitats no s’ajustaven a les de l’Institut. 

La relació de l’Institut amb les entitats adherides era força irregular i puntual. 
Bàsicament, els centres presentaven anualment la memòria i sol·licitaven la 
subvenció corresponent; de manera ocasional, es participava en la presentació 
d’una publicació, conferència o exposició. En alguns casos, la publicació de 
treballs era a proposta dels membres que formaven aquests centres adherits. 

Una de les poques reunions conjuntes va ser el dia 22 de novembre de 1980, a la 
biblioteca de l’Institut. Presidí l’acte Joan Ventura Solé, acompanyat del director 
i del secretari. Hi assistiren representants del Centre d’Estudis Alcoverencs, del 
Centre d’Estudis d’Altafulla i del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà. 

El president, Josep Gomis, reclamava l’any 1985 que el paper de l’Institut era la 
col·laboració cultural amb la Diputació i demanà la presentació d’un projecte 
d’actuació cultural per resoldre la relació de la corporació amb els centres 
culturals. L’any següent es negà a signar el Pacte Cultural a nivell català, ja que, 
segons ell, es deixava en l’oblit les comarques de la circumscripció de Tarragona. 
Aquest pacte consistia a equipar els nuclis de població de menys de 5.000 
habitants.
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Personal

La plantilla de l’Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV ha 
estat sempre força reduïda. Des dels inicis, els treballadors que han tingut una 
remuneració fixa han estat el director, el secretari i un oficial de secretaria. La 
resta de consellers i membres cobraven una dieta per assistir a les reunions del 
Consell Plenari i del Consell Permanent. 

Presidents

El president de la Diputació de Tarragona exercia també la presidència de 
l’Institut. La seva funció era la de representar-lo, presidir el Consell Plenari i el 
Consell Permanent i dirimir les votacions. Els diversos presidents van mostrar el 
suport incondicional a la tasca de l’organisme i, en nombroses ocasions, van haver 
de dotar-lo de recursos o intervenir per solucionar determinades qüestions, com 
ara assignar la subvenció de la Diputació que havia de fer possible elaborar i 
aprovar el pressupost de l’Institut, habilitar un espai adequat per instal·lar-hi la 
seu social, decidir sobre la publicació de treballs, etc.

L’assistència dels presidents a les reunions del Consell Plenari o del Consell 
Permanent era freqüent. Malgrat tot, en algunes ocasions la presidència quedava 
delegada en el vicepresident director o en el promotor, i en els últims anys, al 
diputat que presidia la Comissió de Cultura.

Quadre dels presidents de l’Institut

Anys
1951-1952
1952-1962
1962-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1979

President
Joan Noguera Salort
Enric Guasch Giménez
Antoni Soler Morey
Lluís Pujades de Frías
Esteve Meseguer Gil
Federico Gerona de la Figuera
Josep Clua Queixalós

Anys
1979-1980
1980-1982
1982-1983
1983-1988
1988-1992
1993-1996

President
Francesc Cailà Mestre
Josep Gomis Martí
Joan Ventura Solé
Josep Gomis Martí
Joan M. Pujals Vallvé
Josep Mariné Grau
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Directors

El càrrec de director anava lligat al de vicepresident, tenia una durada triennal i 
era reelegible. Les seves funcions principals consistien a gestionar l’organisme i 
prendre les decisions sobre les activitats a realitzar. Les persones que van exercir 
el càrrec ho feren per vocació i simbolitzaven l’ànima de l’Institut. Disposaven 
de suport incondicional dels consellers i d’altres membres com el secretari i el 
tresorer.

El primer director de l’Institut va ser Manuel de Montoliu de Togores (1877-
1961), nascut a Barcelona però fill de tarragonins. Fou escriptor i assagista, 
col·laborà amb Pompeu Fabra a l’Institut d’Estudis Catalans i es dedicà a la 
docència en diferents països i ciutats, entre d’altres, Alemanya, Buenos Aires o 
Barcelona. Després del seu pas per Montserrat i Poblet, va ser escollit assessor de 
Cultura de la Diputació de Tarragona i fou un dels impulsors i dels responsables 
de la creació de l’Institut, al qual es va dedicar en cos i ànima durant la darrera 
dècada de la seva vida (1951-1961). La Diputació de Tarragona li entregà, l’any 
1955, un premi per la tasca realitzada.

AGDT. Fons d’imatges 825. Entrega del premi a Manuel de Montoliu (4t esquerra) a mans del president 
Enric Guasch (3r esquerra). Tarragona, 9 d’abril de 1955. Foto: Vallvé.
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El succeí Salvador Vilaseca Anguera (1896-1975), metge i historiador reusenc, amb 
un important bagatge arqueològic. Fou membre, entre d’altres, de l’Associació 
Catalana d’Antropologia, Etnologia i Prehistòria, de la Reial Acadèmia de Bones 
Lletres de Barcelona, de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y 
Prehistoria, de l’Institut Internacional d’Antropologia, vocal del Patronat del 
Museu d’Arqueologia de Barcelona, fundador i director del Museu Prim-Rull de 
Reus, director de l’Arxiu Històric de Reus, comissari provincial d’Excavacions, 
director de l’Institut Pere Mata i, finalment, fundador i president de l’Associació 
d’Estudis Reusencs. El segon director va acceptar el càrrec per les nombroses 
visites i invitacions del president, Antoni Soler Morey, i per un any de durada, 
termini que es va anar prorrogant (1962-1970). Va presentar la dimissió l’any 
1966, al·legant qüestions d’edat i pel fet de tenir la residència fora de la ciutat de 
Tarragona, cosa que li impedia donar el ritme adequat a la institució. Tanmateix, 
ni el Ple ni el president la hi van acceptar. La proposta de dimissió coincidí 
amb la polèmica publicació sobre l’origen de Reus que va aparèixer en el llibre 
Leyendas históricas de Tarragona, que creà tal enrenou social que provocà la retirada 
de la publicació.

El tercer director va ser Pere Batlle Huguet (1907-1990), religiós, arqueòleg i 
historiador nascut a Reus. Estudià a Roma i fou director del Museu Diocesà 
de Tarragona i membre corresponent de l’Institut Alemany d’Arqueologia, 
de la Real Academia de la Historia, membre de la Comisión Provincial de 
Monumentos i comissari local d’Excavacions Arqueològiques i Exploracions 
Submarines. Treballà al Servicio de Recuperación del Patrimonio Artístico 
Nacional i, finalment, va ser president de la Reial Societat Arqueològica 
Tarraconense i director del Butlletí Arqueològic. Va dirigir l’Institut entre el 1970 i 
el 1979, una època de canvis polítics, socials i culturals que es veieren accelerats 
amb la fi del règim franquista. Es començaren a fer els primers cursos de català, 
però, sobretot, es creà el Museu d’Art Modern de Tarragona, sota la direcció 
de Francesc Xavier Ricomà Vendrell, amb l’objectiu de promoure l’estudi i el 
coneixement de l’art modern i contemporani al territori i conservar i promoure 
el seu patrimoni artístic. A partir d’aquesta data, l’Institut i el Museu compartiren 
part del personal, funcions i edifici. 

El següent i darrer director de l’Institut va ser el tarragoní Francesc Xavier 
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Ricomà Vendrell (1944-1996). Es formà en filosofia i teologia, fou ordenat 
prevere i estudià a l’escola d’Arxivística i Paleografia de l’Arxiu Secret del Vaticà. 
Fou director de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona i del Museu d’Art 
Modern, president de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense i membre 
de la Societat Catalana d’Estudis Litúrgics, de la Comissió de Patrimoni 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i del Consell 
d’Administració de l’Escola Taller d’Art de la Diputació. Prèviament al càrrec 
de director, també fou secretari de l’Institut. Exercí el càrrec durant quasi dues 
dècades (1979-1996), i per tant la institució quedà impregnada del seu caràcter. 
L’any que morí l’Institut es va dissoldre. Pel que fa al Museu, es convocà la plaça 
de direcció i la guanyà Rosa Maria Ricomà Vallhonrat.

Delegats

L’Institut disposava de centres o delegacions a Reus i Tortosa, amb la funció de 
representar-lo adequadament al territori i apropar-lo als estudiosos d’aquestes 
regions. En determinats moments apareixen sota la denominació de centres 
comarcals.

Al capdavant d’aquestes delegacions hi havia un president, que alhora exercia 
de vicepresident de l’Institut. El Consell Plenari va donar total llibertat perquè 
cada centre elegís el seu president o delegat. Aquest era el màxim responsable 
de l’activitat de l’Institut en les esmentades ciutats i, des del principi, es van 
encarregar de cercar un local per reunir-se els consellers, publicar els treballs 
realitzats d’aquell àmbit geogràfic o organitzar actes per difondre la cultura en 
el territori. El Centre de Tortosa va arribar a plantejar la possibilitat d’editar una 
revista pròpia i no se li va posar cap impediment.

El president de la Delegació de Reus va ser Salvador Vilaseca Anguera, que va 
exercir fins que va ser escollit director de l’Institut (1952-1962). A partir d’aquest 
moment el càrrec va desaparèixer. El president de la Delegació de Tortosa fou 
Enric Bayerri Bertomeu (1952-1958), un historiador tortosí, nascut a Jesús, que 
havia rebut formació jesuïta fins que se secularitzà. Posteriorment, es dedicà a 
l’ensenyament i al periodisme. Fou director del Museu i de l’Arxiu Municipal 
de Tortosa, i dedicà gran part de la seva vida a l’estudi de la història tortosina. 
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Els consellers Joan Baptista Manyà Alcoverro i Vicente García Julbe agafaren el 
relleu de l’activitat del Centre de Tortosa. 

La distància entre els centres i la seu de l’Institut marcaria el seu paper en 
l’organisme. En conseqüència, la proximitat del delegat i dels consellers de Reus 
els aportava un paper més destacat que el dels consellers tortosins. Precisament, al 
cap d’un temps, el delegat de Tortosa va deixar d’assistir a les reunions del Consell 
Plenari i del Consell Permanent, i es constatà el distanciament. La funció dels 
centres de Reus i Tortosa va anar a la baixa. La manca de disponibilitat econòmica 
feia inviable una suborganització de l’Institut a les ciutats esmentades, i per tant 
l’Institut funcionà de manera centralitzada. La distribució dels consellers per 
«comarques» se substituí, progressivament, pel repartiment en seccions.

Promotors

La figura del promotor tenia la funció de vetllar pel bon funcionament de l’Institut 
i de controlar la seva adequació a les finalitats establertes en el moment de creació 
de l’organisme per part de la Diputació de Tarragona. Aquest càrrec l’ocupava 
el president de la Comissió provincial en matèria d’educació. La denominació 
de la Comissió anà evolucionant amb el temps: Educación, Deportes y Turismo 
(1951-1978), Educació Física i Esports (1979) i Cultura i Ensenyament (1979-
1995). Posteriorment, es dividí la Comissió d’Ensenyament i Cultura, i l’Institut 
quedà assignat a aquesta darrera (1995-1996).

Quadre dels promotors de l’Institut

Anys
1951-1952
1952-1954
1954-1955
1956-1957
1958-1961
1962-1963
1963-1966
1967-1974

Promotor
Enric Aguadé Parés
Manuel Beguer Piñol
Joan Ricomà Teixidó
Agustí Martí Pla
Josep Clua Queixalós
Valentín Monte Ortea
Juan-Amado Albouy Busquets
Jesús Pablo Calderón Alejaldre
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Anys
1974-1977
1977-1978
1979 
1979-1981
1981-1987
1987-1988
1988-1996

Promotor
Josep Francesc Llevat Briansó
Josep Malapeira Xatruch
Josep Maria Massó Coll
Joan Ventura Solé
Josep Gesti Cid
Anton Monner Estopinyà
Josep Maria Panicello Hernàndez

Consiliari

Aquesta figura es trobava regulada en els Estatuts. Es tractava d’un prevere consiliari 
que havia de ser nomenat, exclusivament, per l’arquebisbe de Tarragona, i que 
participava en les reunions del Consell Plenari i del Consell Permanent. L’any 
1952, l’arquebisbe, Benjamín de Arriba y Castro, va nomenar Jerónimo Claveras 
Brunet, que ocupà el càrrec fins l’any 1978. A partir d’aquesta data desapareixen 
el càrrec i la funció esmentada.

Secretaris

El secretari general de l’Institut havia de disposar dels recursos i del personal 
necessari per executar la seva missió, que, sobretot, consistia en exercir la 
secretaria del Consell Plenari i del Consell Permanent, mantenir actualitzats els 
llibres d’actes i executar tots els seus acords, dur l’organització administrativa 
de l’Institut, establir el servei d’informació i propaganda, a més de redactar la 
memòria anual, i desenvolupar la prefectura sobre el personal de l’organisme.

Quadre dels secretaris de l’Institut

Anys
1951-1970
1970-1979
1979-1992

Secretari
José Sánchez Real
Francesc Xavier Ricomà Vendrell
Salvador-J. Rovira Gómez
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Tresorers

El Consell Plenari, a proposta del Consell Permanent, nomenava el vocal que 
havia de portar la tresoreria i la comptabilitat de l’Institut d’entre els consellers 
de número. L’escollit havia d’exercir la seva funció per un termini de tres anys i 
podia ser reelegit.

Quadre dels tresorers de l’Institut

Anys
1951-1970
1970-1979
1979-1988
1988-1991

Tresorer
Joan Molas Sabaté
Miquel Menéndez Cuspinera
Joan Noguera Salort
Francesc Roig Queralt

L’any 1991 desapareix la figura del tresorer, atès que els comptes de l’Institut 
passen a ser controlats directament per la Diputació de Tarragona. La persona 
que ocupava el càrrec, Francesc Roig Queralt, es convertí en conseller assessor 
(1991-1996), figura incorporada als nous Estatuts.

Consellers

Els Estatuts de l’Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV recullen 
la figura dels consellers de número o numeraris, que s’atorgava a persones que 
haguessin fet grans mèrits intel·lectuals en el camp de la ciència, les lletres i les 
arts i que ho acreditessin. En origen, per ser proposat membre de número era 
requisit indispensable presentar un treball científic, literari o artístic, inèdit o 
publicat, que havia d’acceptar el Consell Permanent. Els consellers de número 
no podien ser més de vint-i-quatre i havien de residir a la província; els de fora 
d’aquest àmbit eren anomenats consellers corresponents. Segons els Estatuts del 
1989, quan complien els seixanta-cinc anys passaven a ser consellers d’honor. 
Cada candidat era proposat per un o més consellers, que el promocionaven i 
n’eren els valedors. A partir del 1979, un any després de les primeres actes en 
català, s’alternava el concepte de conseller de nombre i conseller de número.
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Els primers consellers de número van ser proposats l’octubre del 1944, quan 
encara no s’havia constituït formalment l’Institut. Aquests foren Pere Gil 
Moreno de Mora, president del Reial Patronat de Poblet i de la Reial Societat 
Arqueològica Tarraconense; Mn. Joan Serra Vilaró, canonge, historiador i 
arqueòleg, vicepresident de la Comissió Provincial per a la Conservació 
d’Arxius, Biblioteques i Museus, i delegat d’Excavacions de Tarragona; Mn. 
Antoni Romañà Pujó, director de l’Observatori de l’Ebre i conseller del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas; Salvador Vilaseca Anguera, director 
del Museu Prim-Rull de Reus i delegat provincial d’Excavacions; Mn. Pere 
Batlle Huguet, director del Museu Diocesà i historiador tarragoní; Mn. Miquel 
Melendres Rué, poeta i literat tarragoní; Enric Bayerri Bertomeu, director 
del Museu de Tortosa i corresponent de l’Acadèmia de la Història, i Mn. Joan 
Baptista Manyà Alcoverro, canonge i teòleg tortosí. En la proposta de juny del 
1945 es va substituir Pere Gil Moreno de Mora per Manuel de Montoliu de 
Togores, literat i crític.

Finalment, els quinze consellers de número que van ser vinculats a l’Institut 
en la seva creació l’any 1951 van ser Pere Batlle Huguet (Tarragona), Enric 
Bayerri Bertomeu (Tortosa), Josep Darder Seguí (Tarragona), Vicente García 
Julbe (Tortosa), Joan Giró Puig (Reus), Joan Baptista Manyà Alcoverro (Tortosa), 
Manuel de Montoliu de Togores (Tarragona), Joan Molas Sabaté (Tarragona), 
Mn. Salvador Ritort i Faus (Tarragona), Antoni Romañà Pujó (Roquetes), 
José Sánchez Real (Tarragona), Mn. Joan Serra Vilaró (Tarragona), Francesc 
Tàpies Torres (Tarragona), Isidre Valentines Llobell (Tarragona) i Salvador 
Vilaseca Anguera (Reus). Altres noms de possibles candidats que apareixen en 
els documents són Joaquim Avellà Vives, Manuel Beguer Piñol, Eufemià Fort 
Cogul, Josep Caixés Gilabert, Manel Aragonès Virgili i Enric Aguadé Parés.

Amb el pas del temps es produïren diverses baixes, la majoria per defunció del 
mateix conseller, a excepció de Joan Giró Puig, que va presentar la renúncia l’any 
1965. De manera progressiva, es van anar incorporant nous consellers per arribar 
al nombre que establien els Estatuts. En el Consell Plenari del 1970, el promotor 
Jesús Calderón Alejaldre —que actuava també en representació del president— 
va compartir la necessitat de revitalitzar l’Institut, ja que les baixes per mort dels 
últims presidents de la Diputació i d’alguns consellers havien afectat l’activitat 
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de l’Institut i, en conseqüència, no s’havien pogut complir els plans previstos. 
Calderón proposava que poguessin formar part de l’Institut totes les persones 
de la província que estiguessin interessades en l’àmbit de la cultura. Entre 1981 i 
1982, els consellers numeraris proposats van obtenir algun vot negatiu i per tant 
no van entrar a formar part de l’Institut, ja que calia l’acceptació per unanimitat. 
La majoria de candidats entrarien a formar-ne part uns anys més tard. Alguns 
dels noms que es van proposar com a consellers i que, per motius diversos, no van 
arribar-hi van ser Samuel Ventura Solsona ([Tarragona], 1896), Joaquim Avellà 
Vives (Valls, 1901), Feliciano Conde Conde, Joaquim Icart Leonila (Tarragona, 
1910), Josep Adserà Martorell (Tarragona, 1923), Pere Anguera Nolla (Reus, 
1953), Enric Ferreras Torreblanca (Sant Feliu de Llobregat, 1964) i Montse 
Faixat Ensesa.

MAMT. Arxiu fotogràfic 1.183. Lliurament del treball de la X Beca Montoliu. Parlament de l’autor i conseller 
d’honor, Pascual Scanu. Diputació de Tarragona, 22 de setembre de 1972. Foto: Vallvé
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L’Institut es caracteritzava per donar suport als seus consellers, fins al punt 
d’expressar alguns dels mèrits en vida o el condol i el corresponent reconeixement 
en els traspassos d’aquests consellers. A tall d’exemple, es van dur a terme 
diversos homenatges i felicitacions: Joan Antònio Guàrdias, pel guardó obtingut 
en poesia (1962); Salvador Vilaseca Anguera, designat acadèmic corresponent de 
la Reial Acadèmia de Belles Arts de Barcelona (1962); Josep Maria Sans Travé, 
nomenat cap del Servei d’Arxius de la Generalitat de Catalunya (1980); Albert 
Manent Segimon, nomenat director general d’Activitats Artístiques i Literàries 
de la Generalitat (1980); Pasqual Scanu (post mortem), per la seva vinculació amb 
l’Institut (1980); Lluís M. Saumells, membre de la Reial Acadèmia Catalana de 
Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona (1985); Francesc Tàpies Torres, homenatge 
conjunt amb el Conservatori de Música (1985); Joaquim Mallafrè Gavaldà, 
membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (1991), i, en 
nombroses ocasions, Olga Xirinacs Díaz, per l’obtenció dels premis Caravel·la 
(1980), Josep Pla (1983) i Ramon Llull (1986). Per a aquest últim homenatge, 
l’Institut elaborà un díptic commemoratiu en el qual apareixien dibuixos de 
l’àlbum de viatge de Julio Antonio i un poema de l’autora, que portava per nom 
«Tarragona».

AGDT. Fons IET “RBIV”. Díptic conmemoratiu a Olga Xirinacs per l’obtenció del Premi Ramon Llull 1986.
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Quadre dels consellers de l’Institut

Any 
alta
1951

1951

1951

1951

1951
1951

1951

1951

1951

1951

1951

1951

1951

1951

1951

1952

1952

1952

Conseller

Pere Batlle
Huguet

Enric Bayerri
Bertomeu
Josep Darder
Seguí
Vicente García
Julbe
Joan Giró Puig
Joan Baptista
Manyà Alcoverro
Manuel de
Montoliu de
Togores
Joan Molas
Sabaté
Salvador Ritort
i Faus
Antoni Romañà 
Pujó
José Sánchez
Real
Joan Serra
Vilaró
Francesc Tàpies
Torres
Isidre Valentines
Llobell
Salvador
Vilaseca
Anguera
Miquel
Melendres Rué
Leonardo Jesús
Domínguez 
Bordona
Cèsar Martinell
Brunet

Ofici

Arqueòleg i
historiador de
l’art
Historiador

Geòleg

Músic

Filòsof i teòleg

Crític literari

Arqueòleg i
historiador
Músic i sacerdot

Matemàtic

Professor

Arqueòleg i
historiador
Músic i sacerdot

Fotògraf

Metge i
historiador

Escriptor i
eclesiàstic
Bibliotecari,
arxiver i
historiador
Arquitecte

Població 
naixement
Reus

Jesús-
Tortosa
Mallorca

Vinaròs
(Castelló)
Reus
Gandesa

Barcelona

Tarragona

Castellciutat
(Lleida)
Barcelona

Gaucín
(Màlaga)
Cardona
(Barcelona)
Oliana
(Lleida)
Tarragona

Reus

Girona

Ciudad
Rodrigo
(Salamanca)
Valls

Població
mort
Tarragona

Jesús-
Tortosa
Tarragona

Vinaròs
(Castelló)

Tortosa

Barcelona

Tarragona

Tarragona

Barcelona

València

Tarragona

Tarragona

Barcelona

Reus

Tarragona

Tarragona

Barcelona

Tipus

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari
Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Corresponent

Any
naix.
1907

1882

1925

1903

1884

1877

1887

1888

1900

1918

1879

1898

1900

1896

1905

1889

1888

Any
mort
1990

1958

2008

1997

1976

1961

1970

1955

1981

2008

1969

1977

1959

1975

1974

1963

1973
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Any 
alta
1952

1952

1954

1954

1962

1962

1962

1962

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

1970

Conseller

Joan Salvat
Bové
Secundino 
Sabaté [Barjau]
Josep Vives
Gatell
Joan Centellas
Tomàs
Manuel Beguer
Piñol
Joan Antònio 
Guardias
Francisco Pera 
Verdaguer
Alexandre 
Sanvisens 
Marfull
Pasqual Scanu

Eduardo Baixauli
Morales
Josep Anton
Baixeras Sastre
Manuel Bergés 
Soriano

Maria Dolors 
Cabré
Montserrat
Joan Domènech 
Miró
Lluís Maria 
Mezquida Gené
Francesc Xavier
Ricomà Vendrell
Miquel 
Menéndez
Cuspinera
Lluís Maria
Saumells 
Panadès

Ofici

Escriptor i 
historiador
[Poeta i
escriptor]
Filòsof, erudit i
sacerdot
Professor i
geògraf
Historiador i
cronista
Poeta, escriptor i
llibreter
Magistrat

Filòsof i
pedagog

Escriptor i
pedagog
Jutge i
musicòleg
Escriptor i polític

Arqueòleg i
historiador

Professora i
historiadora

Metge i 
esportista
Periodista i 
historiador
Filòsof, teòleg,
arxiver…
Filòleg i
traductor

Pintor, dibuixant
i escultor

Població 
naixement
Tarragona

[Tortosa]

Vilabella

[Bilbao]

Tortosa

Tarragona

Vitòria
(Àlaba)
Mollet 
del Vallès 
(Barcelona)
L’Alguer 
(Sardenya)
Aranjuez
(Madrid)
Tarragona

Santa Eulalia
del Campo
(Terol)
Vinyols i
els Arcs

Reus

Tarragona

Tarragona

Montcada i
Reixac
(Barcelona)
Gironella
(Barcelona)

Població
mort
Barcelona

[Tortosa]

Barcelona

Tortosa

Tarragona

Madrid

Barcelona

Sàsser 
(Sardenya)
Tarragona

Tarragona

Tarragona

Tarragona

Tarragona

Tarragona

Tarragona

Tarragona

Tipus

Corresponent

Corresponent

Corresponent

Corresponent

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Honor

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Any
naix.
1896

1888

1895

1890

1918

1918

1908

1913

1927

1934

1914

1922

1920

1944

1903

1915

Any
mort
1985

1978

1970

1967

2015

1995

1978

1998

2008

1995

1980

2009

1996

1984

1999
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Any 
alta
1971

1971

1971

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1978

1978

1979

1979

1980

1980

1980

1981

Conseller

Mariano Rubio
Martínez
Miguel Gual 
Camarena
Amadeu Jesús 
Soberanas Lleó
Francesc 
Bonastre Bertran
Federico Torres 
Brull
Joan Noguera 
Salort
Aurelio Querol
Lor
Salvador Ramon
Vinyes

Eduard Ripoll
Perelló
Joan Ferran 
Cabestany Fort
Pere Català
Roca
Josep Maria 
Sans Travé
Salvador-Joan
Rovira Gómez
Olga Xirinacs 
Díaz
Albert Manent 
Segimon
Lluís Navarro 
Miralles
Daniel Ventura 
Solé

Ramon Miravall
Dolç
Maria Dolors 
del Amo 
Guinovart

Ofici

Pintor, dibuixant
i escultor
Professor i 
historiador
Filòleg i 
bibliògraf
Músic

Secretari judicial

Intendent i
professor
Teòleg, arqueòleg
i historiador
Eclesiàstic i
historiador de
l’art
Arqueòleg i
historiador
Historiador

Fotògraf i
historiador
Historiador i
arxiver
Professor i
historiador
Poetesa i 
escriptora
Historiador i 
filòleg
Professor i 
historiador
Pintor i 
historiador
de l’art
Historiador

Arqueòloga i
professora

Població 
naixement
Calataiud
(Saragossa)
Xeresa 
(València)
El Catllar

Montblanc

Tarragona

Tarragona

Càlig
(Castelló)
Tarragona

Tarragona

Barcelona

Valls

Solivella

Tarragona

Tarragona

Premià de Dalt 
(Barcelona)
Larraix 
(Marroc)
Valls

Roquetes

Tarragona

Població
mort

Granada

Mataró
(Barcelona)
Barcelona

Alacant

Tarragona

Tortosa

Tarragona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Valls

Tipus

Corresponent

Corresponent

Corresponent

Corresponent

Corresponent

Numerari

Numerari

Numerari

Corresponent

Corresponent

Corresponent

Numerari

Numerari

Numerari

Corresponent

Numerari

Numerari

Numerari

Corresponent

Any
naix.
1926

1916

1938

1944

1911

1915

1917

1922

1923

1930

1923

1947

1947

1936

1930

1934

1920

1940

1948

Any
mort

1974

2014

2017

2009

2004

2008

2006

2006

2013

2009

2014

1989
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Any 
alta
1984

1984

1986

1986

1989

1989

1989

1989

1989

1989

1989

1989

1989

1989

1989

1989

1989

1989

1989

Conseller

Josefina Cubells
Llorens
Artur Bladé
Desumvila
Francesc Roig
Queralt
Gabriel Secall
Güell
Margarida
Aritzeta Abad
Sara Pujol
Russell
Carme Mas
Morillas
Joan-Vianney M.
Arbeloa Rigau
Josep Bargalló
Valls
Marià Casas
Hierro

Joan Cavallé
Busquets
Xavier Climent
Sànchez
Jaume Felip
Sànchez

Anton Jordà
Fernàndez
Manel Jaume
Massó
Carballido
Joaquim
Mallafrè Gavaldà
Jaume Sabaté
Alentorn
Joan Prat Carós

Joan Martí
Castell

Ofici

Arxivera

Periodista i
escriptor
Filòleg i
professor
Historiador

Escriptora i
professora
Filòloga i
poetessa
Filòloga i
pedagoga
Arqueòleg i
historiador
Filòleg i
escriptor
Arquitecte,
escultor i
professor
Dramaturg i
escriptor
Arquitecte

Farmacèutic i
historiador de
l’art
Professor

Arqueòleg,
historiador i
museòleg
Escriptor i
traductor
Secretari adm. i
col. periodístic
Antropòleg i
professor
Filòleg, professor 
i escriptor

Població 
naixement
Barcelona

Benissanet

La Canonja

Valls

Valls

Barcelona

Tarragona

Tarragona

Torredem-
barra
Flix

Alcover

Tarragona

Tarragona

Tarragona

Riudoms

Reus

El Lloar

La Pobla de
Montornès

Tarragona

Població
mort
Tarragona

Barcelona

Valls

El Lloar

Tipus

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Numerari

Corresponent

Any
naix.
1927

1907

1955

1934

1953

1957

1954

1960

1958

1941

1958

1954

1960

1957

1941

1926

1947

1945

Any
mort
2008

1995

1987

2017
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Oficials de secretaria

L’Institut també necessitava personal remunerat per dur a terme les tasques 
administratives corresponents. El personal tècnic, burocràtic o subaltern, havia 
de ser nomenat pel Consell Permanent. En la primera reunió del Consell es 
parlava de contractar una persona per exercir d’auxiliar de secretaria, amb 
dedicació parcial de tres hores diàries, que cobrés una remuneració de 300 
pessetes mensuals. 

Durant dècades, l’Institut va disposar d’un subaltern o oficial de secretaria 
que redactava documents, enviava convocatòries, rebia la correspondència, 
pagava factures i feia altres tasques administratives dins l’organisme. Quan es va 
crear el Museu d’Art Modern, ambdós organismes van compartir el personal 
administratiu, i amb la posterior segregació el personal de l’Institut quedà 
assignat al Museu. 

Quadre dels oficials de secretaria de l’Institut

Anys
1951-1952
1952-1971
1971-1976
1976-1984

Oficial de secretaria
Paloma Montoya Pérez
Joaquim Icart Leonila
Xavier Icart García
Rosa Maria Ricomà Vallhonrat

Conserges

La figura de conserge apareix amb la creació del Museu d’Art Modern, ja que 
aquest nou organisme necessita disposar d’un horari d’obertura al públic per 
donar el servei de manera adequada.

En períodes estiuencs es contractava personal de substitució, durant un o dos 
mesos. En aquella època era habitual que les substitucions les fessin familiars de 
funcionaris de la Diputació i, per tant, es tractava de personal de confiança.
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Quadre dels conserges de l’Institut

Anys
1976-1978
1978-1984

Conserge
Jesús Baduell Rovira
Marisa Suárez Barral

Representació institucional i relacions externes 

L’Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV tenia una àmplia xarxa 
de relacions amb organismes, entitats i persones de l’àmbit de la cultura i de la 
investigació històrica, però també influí en altres disciplines com l’arqueologia, 
l’art, la música, la geografia, la filologia, etc.

En l’agenda de contactes de l’organisme hi apareixen personalitats de moltes 
regions de Catalunya i d’Espanya, i d’altres països com Rússia, el Canadà, Itàlia, 
Alemanya, els Estats Units, Suïssa, Holanda, la Gran Bretanya i Anglaterra.

CSIC

Un dels organismes amb qui més es relacionà va ser el Comité Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), perquè en formà part a través del Patronato 
José María Quadrado. Aquest organisme subvencionava tots els centres espanyols 
que actuaven, en certa manera, com a delegacions del Comité en cada regió. 
En el moment de la creació de l’Institut, el Consell Permanent va comunicar-
ho al CSIC, a la delegació catalana de Barcelona i a la resta de centres d’estudis 
provincials. 

El patró del CSIC era Sant Isidor (26 d’abril), i cada any la delegació de Barcelona 
organitzava actes per celebrar la festivitat. En diverses ocasions, hi assistiren el 
president, el secretari, el director o fins i tot algun membre corresponent, que 
llegien la memòria d’activitats organitzades per l’Institut. No obstant això, es 
tractava d’una jornada de caire festiu. 
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Força diferents eren les reunions plenàries del Patronato José María Quadrado, 
en les quals participaven representants de l’Institut i que esdevenien grans 
reunions de treball. José Sánchez Real va assistir-hi l’any 1958, quan es proposà 
recollir la bibliografia de les províncies espanyoles. A partir d’aquest moment 
l’Institut va iniciar la recopilació de la bibliografia de la província de Tarragona 
i va redactar unes comunicacions adreçades als alcaldes i capellans de tots els 
pobles perquè col·laboressin en aquesta tasca. En la reunió de l’any següent, 
Manuel de Montoliu exposà la seva opinió sobre la necessitat de potenciar els 
estudis d’humanitats, que es trobaven deixats de banda per l’increment d’estudis 
científics. L’any 1970, Sánchez Real representà l’Institut a la reunió celebrada a 
Madrid entre els dies 14 i 16 de desembre. Pere Batlle i Sánchez Real assistiren, 
l’any següent, a la reunió de Sant Sebastià, on el secretari presentà un treball que 
portava per títol «La Sociedad Económica de Amigos del País de Tarragona». 

Publicacions

Un dels principals motius de les relacions externes de l’Institut era la difusió 
o l’intercanvi de publicacions. Prèviament a la impressió dels treballs, s’havien 
d’enviar a la Delegació Provincial del Ministeri d’Informació i Turisme, que 
autoritzava o denegava la publicació de les obres. L’any 1954 s’envià al secretari 
general del CSIC, José María Albareda, una col·lecció de les publicacions 
realitzades, juntament amb una carta amb què se sol·licitava ajuda econòmica. 

Des dels primers anys, l’Institut s’intercanviava publicacions amb diverses entitats 
de la mateixa índole, algunes de les quals eren les següents: l’Instituto de Estudios 
Gerundenses (Girona), l’Instituto de Estudios Ilerdenses (Lleida), l’Instituto de 
Estudios Turolenses (Terol), el Real Instituto de Estudios Asturianos, l’Instituto 
de Estudios Oscenses (Osca), l’Instituto de Estudios Pirinaicos (Saragossa), la 
Institución Príncipe de Viana (Pamplona), l’Instituto Alfonso el Magnánimo 
(València), el Centro Celtiberia (Sòria) o la Institución Fernando El Católico 
(Saragossa). També es produïren intercanvis amb centres i entitats culturals de la 
província, entre d’altres, la Reial Societat Arqueològica Tarraconense, el Centre 
de Lectura de Reus, el Casal Tarragoní i les biblioteques populars de la Diputació 
de Tarragona i de la resta del territori català. Altres organismes foren la Societat 
Verdaguer, les universitats catalanes o la Biblioteca de la Universitat de Harvard. 
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El 1995 es va publicar Inventari de l’Arxiu Històric de Tortosa i es va enviar a tots 
els ajuntaments, instituts d’ensenyament i arxius de les comarques del Montsià, el 
Baix Ebre, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. L’any següent es va rebre una petició 
de la Fundación Rei Afonso Henriques (Zamora), que demanava l’enviament 
de publicacions. S’acordà enviar-los els Quaderns d’Història Tarraconense i la 
Bibliografia Històrica Tarraconense. L’Institut també feu donacions de les seves 
publicacions, per exemple, a la Societat Catalana Estiriana Istiriana de Grata.

Congressos, col·loquis i simposis

Les comunicacions de l’Institut també es produïren amb motiu de l’organització 
de congressos, simposis i col·loquis relacionats amb la prehistòria, la història i 
l’arqueologia. El Ministerio de Educación Nacional va organitzar, l’any 1952, 
el I Congreso Iberoamericano-Filipino de Archivos, Bibliotecas y Propiedad 
Intelectual, que es va celebrar a Madrid entre els dies 25 d’octubre i 4 de novembre. 
L’Institut, acabat de crear, va rebre la invitació, però no hi ha constància de la seva 
assistència al Congrés. 

José Sánchez Real assistí a Barcelona, l’any 1961, a la sessió preparatòria del 
VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón. L’any següent el director, 
Salvador Vilaseca Anguera, representà l’Institut al Simposio de Prehistoria 
Peninsular, celebrat a Barcelona, i participà en el VII Congreso de Historia de 
la Corona de Aragón. Els que van assistir-hi van poder visitar els monestirs de 
Poblet i Santes Creus, i l’acte de clausura es va celebrar en una de les voltes 
romanes del Circ de Tarragona, decorades de manera adequada per a l’ocasió. 
El director també participà en el VIII Congreso Arqueológico Nacional que va 
tenir lloc a Sevilla i a Màlaga l’any 1963, on presentà una comunicació sobre el 
jaciment posthallstàttic de la Cova de la Font Major. 

El conseller Pere Batlle Huguet participà en la Comissió Nacional Organitzadora 
del Congrés Internacional d’Arqueologia Cristiana, celebrat el mes d’octubre del 
1969 a Barcelona, i que va visitar Tarragona. La Secció de Geografia i Ciències 
Exactes i Naturals formà part de la comissió organitzadora del I Col·loqui 
d’Estratigrafia i Paleografia del Triàsic i Pèrmic a Espanya, que va tenir lloc a 
Tarragona el mes d’octubre del 1976. 
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L’any 1989 el president del Cercle d’Estudis Històrics i Socials Guillem Oliver 
va demanar suport moral a l’Institut per organitzar el Primer Congrés Català 
d’Història Local que havia de tenir lloc el mes d’octubre a la ciutat de Tarragona. 
L’Institut també cooperà en el III Col·loqui d’Història Agrària que es va celebrar 
a Vilafranca del Penedès, l’any 1990. El secretari, Salvador-J. Rovira, va presentar-
hi una comunicació que portava per nom «Preus dels vins i els aiguardents al 
mercat de Reus (1826-1829)».

AGDT. Fons d’imatges 1857. Clausura del VII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó. Circ romà de Tarragona, 
6 d’octubre de 1962. Foto: Vallvé.

Cultura

Els consellers representaren l’Institut en diversos organismes culturals. L’any 1962, 
Salvador Vilaseca, Valentín Monte, Joan Molas i José Sánchez Real van assistir a 
les sessions de l’assemblea d’institucions culturals de les diputacions provincials 
espanyoles, que van tenir lloc a Saragossa el mes de febrer, organitzades per la 
Institució Fernando el Católico. El mateix any, el director, Salvador Vilaseca, 
assumí la representació de l’Institut com a vocal de la Comissió Cultural per als 
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actes commemoratius del XIX centenari de la vinguda de sant Pau a Espanya. 

AGDT. Fons d’imatges 1900. Obertura del XIX Centenari de la vinguda de sant Pau a Tarragona. En primer pla, 
assegut a una butaca, el president Antoni Soler Morey. Catedral de Tarragona, 24-25 de gener de 1963.
Foto: Vallvé.

L’any 1981, el Servei de Museus de la Generalitat de Catalunya, juntament amb 
la Prefectura Superior de Policia, va organitzar una reunió de tots els museus 
de les comarques tarragonines per tractar el tema de la seguretat. L’acte va tenir 
lloc el dia 1 d’abril, a la sala d’actes del Museu Arqueològic de Tarragona, i hi 
participà el director de l’Institut i del Museu d’Art Modern. 

El 1994 es constituí la comissió del Pla Estratègic Tarragona 1999, amb l’objectiu 
d’analitzar l’estat actual de la ciutat i definir les actuacions de futur; fou integrada 
per una àmplia representació dels principals ens tarragonins. El Museu d’Art 
Modern hi estava representat a través del seu director, Francesc Xavier Ricomà. 
Concretament, formava part del grup de treball Població i Cultura. 

Francesc Roig representà l’Institut en la Segona Trobada de Centres d’Estudis, 
que se celebrà a Amposta a finals de 1996.
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Arqueologia

Foren diverses les actuacions relacionades amb l’àmbit de la prehistòria i 
l’arqueologia. El secretari de l’Institut, José Sánchez Real, fou designat delegat 
adjunt d’excavacions a Tarragona per la Direcció General de Belles Arts.

Salvador Vilaseca rebé, l’any 1963 a Reus, els professors americans de prehistòria 
Orellana i Cigliano i el francès Henry de Lumley, que estaven interessats en 
l’estudi d’alguns materials prehistòrics tarragonins. Durant el mes d’abril, el 
professor Eduardo Sangmeister i vint-i-cinc deixebles seus vingueren, també 
a Reus, per conèixer les indústries del sílex del Mesolític i el Neolític de la 
província. 

Manuel Bergés dirigí, l’any 1971, les excavacions arqueològiques dels Munts, a 
Altafulla, les excavacions de Mas Bosch, a Constantí, treballs realitzats per l’Equip 
de Recerques del Museu Arqueològic de Tarragona (ERMAT), on havien 
aparegut restes d’una vil·la romana i un abocador ibèric, i altres excavacions 
d’emergència efectuades en diversos solars de la ciutat. També s’ocuparen de les 
excavacions que el Patrimoni Artístic Nacional portava a terme a les places del 
Rei, d’en Rovellat i del Fòrum, patrocinades per l’Ajuntament de Tarragona. A 
més, preparà una exposició, promoguda per l’Institut, dels materials arqueològics 
recuperats i ingressats al Museu Arqueològic Provincial entre 1968 i 1971, 
gràcies a l’esforç del grup ERMAT. 

El Dr. Salvador Vilaseca va formar part de la comissió que va intervenir en 
l’examen de les restes mortals de l’il·lustre polític i general reusenc Joan Prim i 
Prats, que es traslladaren a la capital del Baix Camp.

Art

L’àmbit artístic estigué molt present en les tasques de representació dels membres 
de l’Institut i en les comunicacions oficials. Alguns dels membres participaren en 
les comissions encarregades de la restauració dels elements romans de la ciutat de 
Tarragona. L’any 1962, el Ministeri d’Educació Nacional va designar els consellers 
Joan Serra Vilaró i Pere Batlle Huguet per formar part de la comissió que havia 
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d’estudiar i proposar la solució per restaurar els monuments romans tarragonins 
(Pretori, Amfiteatre, Fòrum…). Unes dècades després, F. Xavier Ricomà formà 
part de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Tarragona (1989-1993) 
i de la Comissió de Seguiment de les obres de restauració de la façana de la 
catedral de Tarragona (1990-1992). 

Pel que fa a la intervenció en congressos relacionats amb l’art, Salvador Vilaseca va 
participar activament en el IV Congrés Nacional d’Arquitectura Típica Regional 
celebrat a Tarragona, l’any 1969, i organitzat per l’Ajuntament. El mes de maig 
del 1971 se celebrà a Còrdova el II Congreso Nacional de Artes y Costumbres 
Populares, al qual van assistir Pedro Manuel Bergés Soriano, Salvador Román i 
Francesc Xavier Ricomà; els dos últims van presentar les comunicacions «Tejidos 
y bordados de la Catedral de Tarragona» i «Notas sobre casas y objetos caseros 
en la Tarragona del s. xv», respectivament. La Delegació Provincial del Ministeri 
de Cultura va programar, l’any 1981, un cicle de jornades culturals a les ciutats 
de Tarragona, Reus i Tortosa, i el delegat provincial, Francisco Guirado Pagès, va 
proposar a Ricomà que pronunciés una conferència sobre «Defensa y protección 
del Patrimonio Histórico-Artístico ante el expolio». El dia 2 d’abril, a la seu 
d’Òmnium Cultural, va tenir lloc un altre cicle de conferències per donar a 
conèixer l’art i la cultura del Tarragonès, on F. Xavier Ricomà exposà el tema 
«L’art modern i contemporani al Tarragonès». 

El 25 de gener de 1986 s’organitzà al Casino de Tarragona una taula rodona 
que portava per nom «Patrimoni Cultural i Artístic», on participaren diverses 
personalitats locals de diferents àmbits; representaren l’Institut Ricomà i Joaquim 
Icart. El director també participà en la XX Jornada de Treball del Grup de 
Recerques de les Terres de Ponent, celebrada a la localitat de Guimerà, el 10 de 
maig de 1987, sota la temàtica «Els monestirs cistercencs de la vall del Corb»; la 
ponència portà per títol «Presentació de les “Notes inèdites sobre el Monestir de 
Santa Maria de Vallsanta”, de Mn. Sanç Capdevila». L’any 1994 es va realitzar la 
1a Trobada d’Artistes a Les Pallargues «La Segarra i l’Urgell com a font i marc de 
creació»; en el programa inicial hi constava una conferència de F. Xavier Ricomà, 
però finalment es va modificar el programa i el director no hi va participar. 

La província de Tarragona estigué present en la II Fira Nacional del Dibuix que 
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se celebrà a Barcelona, del 19 al 28 d’abril de 1977. L’Institut, que hi participà 
per primera vegada, va creure que era una gran ocasió perquè els artistes de la 
província contactessin amb el gran públic. A través de la Secció de Belles Arts i 
sota la direcció dels consellers Mariano Rubio i Lluís Maria Saumells, va muntar 
un estand en nom del Museu d’Art Modern i amb el patrocini de l’Institut. El 
nombre d’artistes de les comarques de Tarragona que van assistir-hi presencialment 
va ser de seixanta-dos i s’hi van exhibir més de quatre-centes obres.

MAMT. Arxiu fotogràfic 337. II Fira Nacional del Dibuix a Barcelona, 19-28 d’abril de 1977. Estand del Museu 
d’Art Modern de Tarragona. Foto: Desconegut

L’any 1980 l’Institut va rebre una sol·licitud de Carles Lluís Montañes Mallol, 
que demanava donar el nom de Julio Antonio a una de les Escoles Taller d’Arts 
i Oficis de la Diputació. El Consell Permanent va opinar per unanimitat que no 
tenia atribucions per decidir aquests temes. El 1984, coincidint amb el cinquè 
aniversari de la presentació de la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona, es va 



Sergi Borrallo Llauradó
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organitzar el primer Premi Esperidió de Pintura Castellera. Ricomà formà part 
del jurat, que es reuní el dia 15 de setembre, al Restaurant Nàutic de Tarragona, 
i atorgà el premi a l’obra Amunt, de Josep Roig Aguiló.

Música

L’Institut també va estar representat en activitats de caire musical. Dos consellers 
de la Secció de Belles Arts van formar part de la Junta encarregada d’organitzar 
els Cicles de Música Sacra a Tarragona, durant les festes de Setmana Santa del 
1976 i d’altres anys previs. A més, dues dècades més tard es rebé la comunicació 
de Ramon Miravall Dolç sobre la celebració del 150è aniversari de la Banda de 
Música Municipal d’Alcanar.

Filologia

Un altre àmbit on cal destacar la seva participació és el de la filologia. L’any 1962, 
el conseller Alexandre Sanvisens formà part del jurat nomenat per la Fundació 
March per concedir el Premi Catalunya. També es formà part del jurat del 
Premi de Poesia en llengua catalana del 1976, dins dels Premios Nacionales de 
Literatura convocats pel Ministeri d’Informació i Turisme; del jurat qualificador 
del Premi Nacional de Poesia, també en llengua catalana, convocat per la Direcció 
General de Cultura Popular, i del jurat que havia d’atorgar els premis de poesia 
i narració en llengua catalana del I Certamen Literari Vila d’Alcover, organitzat 
per l’Associació Pessebrista d’Alcover l’any 1980. 

A més, el director Ricomà formava part del Consell de Redacció del Butlletí 
Arqueològic de la Reial Societat Arqueològica Tarraconense i del Consell de 
Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, i participà també en la Comissió de 
l’Any Martí. 

Les seccions de Biografia i Bibliografia i de Filologia i Història Literària van 
acordar demanar a l’Ajuntament de Tarragona la concessió de la Medalla de 
la Ciutat a l’escriptor i traductor Joaquim Icart Leonila, en reconeixement als 
mèrits culturals contrets al llarg de la seva vida.
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Finalment, Francesc Roig representà l’Institut en les activitats de l’Any Guimerà, 
l’any 1994, i s’entrevistà a Barcelona amb Max Cahner, director de l’Editorial 
Curial, en nom de la Secció de Filologia i Història Literària. 

Geografia

L’Institut establí comunicacions amb diverses organitzacions relacionades amb la 
geografia del territori. L’any 1957 envià una carta al comandant de Marina per 
sol·licitar autorització perquè el conseller Josep Darder Seguí pogués explorar el 
litoral per a un estudi sobre deus submarines, que publicaria l’Institut. 

L’any següent es posaren en contacte amb la càtedra de Geografia Física de 
la Universitat de Barcelona, concretament amb el Dr. Lluís Solé Sabarís, per a 
l’elaboració d’un dels fulls del mapa geològic de la província. Es va iniciar amb 
l’Espluga de Francolí i es va col·laborar amb l’Institut d’Estudis Ilerdenses, ja que 
treballaven a la zona contigua, de la província de Lleida.

Ensenyament, turisme i carreteres

L’acció cultural de l’Institut amplià encara més el seu àmbit d’actuació. Per 
esmentar alguns exemples, l’any 1963 José Sánchez Real va assistir a un concurs 
nacional sobre didàctica de la física, convocat pel Ministeri d’Educació Nacional, 
on va aconseguir el primer premi amb el treball La física de la bicicleta. També 
va ser designat president d’una de les ponències de la II Asamblea Turística 
Provincial, on va presentar un informe d’actuació. 

De la mateixa manera, es produïren comunicacions diverses amb investigadors 
que formaven part de grups de recerques, o amb l’arquitecte Hans Grabs, per 
temes de construcció de carreteres variants de Tarragona.

Caixa d’Estalvis

La representació institucional afectà també entitats bancàries, resultat de 
l’aprovació del Reial decret 2290/1977, de 27 d’agost, que regulava la designació 
i l’elecció dels òrgans de govern de les caixes d’estalvis. En el reglament de la Caixa 
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d’Estalvis Provincial de Tarragona es disposava l’existència de vint consellers 
generals representants d’entitats de caràcter científic, cultural o benèfic establerts 
a la província. El Ple va facultar la Comissió Permanent perquè designés un 
conseller que representés l’Institut.

Comissió d’Estudi de Règim Administratiu Especial

Existeix un altre aspecte que cal destacar per la seva rellevància i peculiaritat. 
L’any 1976 el Ministeri de la Governació va crear la Comissió per a l’Estudi 
de la Implantació d’un Règim Administratiu Especial per a les províncies 
de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona. El Decret de la Presidència de la 
Diputació de Tarragona de 24 de març de 1976 establí la creació d’un equip de 
treball format per Marcel·lí Garcia Llauradó, president i coordinador de l’equip 
i vicepresident de la Diputació; Josep Francesc Llevat Briansó, diputat provincial 
i president de la Comissió d’Educació, Esports i Turisme; un representant de 
l’Ajuntament de Tarragona; Antoni Climent González, secretari general de la 
Diputació; Lluís Martí Ballester, cap provincial del Servei Nacional d’Inspecció 
i Assessorament de les Corporacions Locals; Josep Rodrigo Molí, interventor de 
fons provincials; Francesc López Merino, oficial major de la corporació; Josep 
Maria Alonso Biarge, enginyer director de la Secció de Vies i Obres Provincials; 
Enric Ventosa Serra, enginyer director de la Secció d’Enginyeria Industrial; Josep 
Maria Garreta Cusidó, arquitecte adjunt de la Secció de Construccions Civils; 
Julio Valderrama Espinosa, funcionari provincial amb funcions de secretari i 
coordinador amb els equips d’estudi de les altres províncies, i Francesc Xavier 
Ricomà Vendrell, director de l’Institut.

Patronat del Reial Monestir de Santes Creus

El Patronat de Santes Creus es va crear per Ordre del Ministeri d’Educació 
Nacional de 16 de gener de 1951 (BOE núm. 71, de 12 de març de 1951), amb 
l’objectiu de vetllar per la seva conservació i poder-li dedicar una atenció directa 
i permanent.

El director de l’Institut, Manuel de Montoliu, n’era el vicepresident segon, 
com també era el vicepresident del Patronat del Reial Monestir de Santa 
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Maria de Poblet. La presidència del Patronat de Santes Creus corresponia a 
l’arquebisbe de Tarragona, aleshores el cardenal Benjamín de Arriba y Castro; el 
vicepresident primer era el director general de Belles Arts, i el secretari, Isidre 
Valentines Llobet, professor de l’Institut Nacional d’Ensenyança Mitjana. Els 
vocals eren el governador civil de la província, el president de la Diputació de 
Tarragona, Pere Batlle, el president de la Comissió Provincial de Monuments, els 
alcaldes de Tarragona, Valls i Aiguamúrcia, el diputat per la comarca del Vendrell, 
el comissari de la quarta zona del Servei de Defensa del Patrimoni Artístic 
Nacional, el president de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, l’arquitecte de 
la Diputació Provincial, l’apoderat del Servei de Defensa del Patrimoni Artístic 
Nacional a Tarragona, l’advocat Josep Maria Fàbregas Cisteré, Eufemià Fort 
Cogull, el comissari local d’excavacions de la Bisbal del Penedès, Joan Solé 
Carralt, el director de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, Ernest Martínez Ferrando, 
el director del Museu de Barcelona, Joan Ainaud de Lasarte, el notari i membre 
de l’Acadèmia de la Història Josep Gramunt Subiela, l’advocat Federico Torres 
Brull, el catedràtic i membre de l’Acadèmia de la Història José Sánchez Real, 
l’advocat José Ixart de Moragas i el catedràtic José María March Ayuela. 

Així mateix, el Patronat disposava d’una Comissió Permanent reduïda que es 
reunia regularment i adoptava els acords pertinents. Posteriorment s’amplià el 
nombre de vocals i s’incorporaren al Patronat el vocal ponent de Cultura de la 
Diputació de Tarragona, l’ecònom de Santes Creus i un representant de l’orde 
del Cister, aquests dos últims a petició de la Direcció General. El 1952 es jubilà 
forçosament el conserge del monestir, Magí Vidal, i es proposà el nomenament 
de Joaquim Jordà Mestre, gendre de l’antic conserge titular. Se li van assignar dues 
gratificacions anuals de 600 pessetes, més un 1 % de la recaptació dels rebuts.

El seu primer objectiu fou la redacció i aprovació d’un reglament de funcionament 
intern, que va ser aprovat per la Direcció General de Belles Arts el febrer del 
1953. De manera paral·lela, es va treballar per aconseguir la declaració de Conjunt 
Artístic i Arqueològic, que permetria portar a terme, eficaçment, la missió del 
Patronat. No obstant això, va ser un procés lent: l’any 1948 la Comissió de 
Monuments va demanar la declaració dels dos edificis exteriors de Santes Creus; 
dos anys més tard, la Direcció General va requerir fotografies i les va enviar a 
la Reial Acadèmia de Belles Arts, sense obtenir resposta; el 1952 es reiterava la 
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petició de declaració de Monument Històric Artístic, i el 1956 es demanà a la 
Real Academia de San Fernando l’ampliació de la sol·licitud de recinte artístic i 
arqueològic a zona d’interès turístic i arqueològic, incorporant els terrenys que 
envolten el monestir on es troba l’Albereda.

Les obres d’arranjament i restauració del conjunt arquitectònic foren diverses, 
tot i que de petit abast. Es dugueren a terme diversos arranjaments a l’església 
de Santes Creus; s’adquiriren bancs fets artesanalment per un fuster de Bràfim; 
es feu la instal·lació elèctrica a l’altar major; es posaren vidrieres als finestrals, 
que es trobaven dipositades al monestir; es col·locaren dos finestrals de l’església, 
que havia reconstruït Casa Granell i Companyia, i se’n repararen dos més de 
la capella de la Santíssima Trinitat. A més es reconstruïren les traceries de les 
arcades del claustre. Finalment, l’Escola Elemental del Treball de Valls va oferir la 
construcció d’uns ambons per a l’església, a condició que el Patronat facilités el 
material necessari.

AGDT. Fons IET “RBIV”. Esbossos de bancs per a l’església de Santes Creus, 1956.

El Ministeri d’Educació Nacional aprovà el projecte d’obres de conservació de 
les terrasses del claustre principal, i la Comissió Permanent acordà substituir les 
plaques de les places de Santes Creus per altres de mosaic pintades al foc, que 
s’encarregaren al ceramista Marcel Riera. Es pavimentà el portal de l’Assumpció, 
d’entrada al monestir, i s’arreglà el del portal d’entrada a la plaça de Sant Bernat, 
que a causa de les pluges es trobava en molt mal estat.

Altres actuacions foren l’abastiment de les aigües del monestir, la reconstrucció 
de les baranes d’accés al local de l’antiga biblioteca —que representaven un perill 
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d’accident per als visitants— i el canvi de lloses de dos sarcòfags de l’ala de la Sala 
Capitular, corresponents a la Casa Castellet i a la Casa Pinós; l’obertura es feu 
davant la presència del vicesecretari de l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus, el 
mossèn ecònom i el conserge. El mossèn de la parròquia de Santes Creus redactà 
un projecte d’escolania per al monestir.

Per dur a terme les actuacions esmentades i per a la gestió diària del Patronat 
del monestir, calia disposar de recursos econòmics. L’any 1951 se sol·licità al 
Ministeri d’Educació Nacional una subvenció fixa anual per a les despeses 
del Patronat i per a les petites obres de conservació —es demanà la mateixa 
quantitat que rebia el Patronat de Poblet, 50.000 pessetes. El Ministeri concedí 
una subvenció de 54.827,23 pessetes, que es destinaren a reconstruir la part 
derruïda de l’aqüeducte que anava de la deu a l’interior del monestir (per portar 
a terme les obres calia una aportació mínima de 50.000 pessetes del municipi 
d’Aiguamúrcia). Per pavimentar els portals d’entrada a les places es concediren 
1.000 pessetes, amb les quals s’adquirí ciment i s’utilitzà la pedra que es trobava 
dipositada als baixos de la casa consistorial. El mes de juny de 1956, el Ministeri va 
aprovar una subvenció de 117.613,98 pessetes per executar el projecte d’obres de 
restauració de quatre arcades del claustre del monestir, signat per l’arquitecte del 
Servei de Defensa del Patrimoni Artístic Nacional, Alejandro Ferrant Vázquez. 

A més de les ajudes econòmiques, s’obtenien ingressos de les visites i dels elements 
de difusió del monestir de Santes Creus. L’any 1951, a petició d’Eufemià Fort, 
el preu de les visites augmentà a 2 pessetes. El 1954 el despatx de fotografia 
Doroteo Gondra Isasi va fer fotografies del recinte per poder editar una sèrie de 
postals. El preu de venda al públic era de 2 pessetes les de mida espanyola i de 2 
pessetes i mitja les de mida internacional. Les postals es feren amb l’autorització 
del Patronat, amb l’objectiu de percebre uns ingressos.

L’àmbit d’actuació del Patronat, a més de les obres de conservació i restauració, 
incloïa activitats historicoculturals i artístiques. A tall d’exemple, es pot citar la 
instal·lació d’una exposició permanent de fotografia del monestir, que havia 
de fer l’arquitecte de la Diputació, Francesc Monravà; la proposta de l’Arxiu 
Bibliogràfic de crear un butlletí conjunt que substituís les memòries de l’Arxiu; 
l’organització del 6è Concurs Fotogràfic, i la designació de Manuel de Montoliu 
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i Joan Ainaud de Lasarte com a membres del jurat del V Premi Abad La Dernosa 
(història) i el II Premi Abad Ferrara (arqueologia), respectivament, convocats per 
l’Arxiu Bibliogràfic de Santes Creus.

Pel que fa a les relacions externes, el Patronat es comunicava amb diverses 
administracions per gestionar els seus propis interessos, entre les quals destacaven 
l’Arquebisbat de Tarragona, la Direcció General de Belles Arts, el Govern Civil, 
la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament d’Aiguamúrcia i altres organitzacions 
com el monestir de Poblet, arxius, biblioteques i centres culturals i artístics. Es 
presentà una sol·licitud en relació amb el trasllat del cementiri, amb la qual es 
demanà a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia que concedís el termini d’un any perquè 
els propietaris de les sepultures poguessin tramitar el trasllat de les restes dels seus 
avantpassats. I es comunicà al governador militar l’existència de dos projectils 
d’artilleria, procedents de la Guerra Civil, un d’ells en terrenys del monestir de 
Santes Creus i l’altre pels voltants.

Es traslladaren unes queixes als veïns del monestir pel fet que col·locaven la 
roba en estenedors que donaven a la plaça de Santa Llúcia i en perjudicava 
la imatge. L’Ajuntament de Vila-seca entregà un reliquiari d’argent i pedreria 
per custodiar la Vera Creu de Sant Bernat Calvó, dins els actes de la Festa de la 
Trinitat del 1955 i amb motiu de la restauració de la capella homònima. El Ple 
del Patronat rebé la proposta d’instal·lar una fàbrica de licors en un local dels 
baixos de l’antic Palau de l’Abat i dictaminà en sentit negatiu pels perjudicis 
sobre les restes arqueològiques del palau cistercenc, tot i que els propietaris de 
l’immoble havien assegurat a l’Ajuntament d’Aiguamúrcia que es conservarien 
les restes i que no hi col·locarien màquines perquè els licors s’elaboraven en 
fred. El 1957 se celebrà el Dia del Municipi Rural a Aiguamúrcia, i el monestir 
participà en els actes de millora de la població, amb la concessió d’aigua de la 
deu del monestir per al subministrament del poble de Santes Creus. L’empresa 
Monasterio demanà la certificació del Patronat per instal·lar una línia regular 
diària d’autobusos a des de Barcelona fins al Pont d’Armentera. 

La Warner Bros. Pictures Inc. demanà autorització per rodar escenes d’una 
pel·lícula al monestir, dirigida per Irving Rapper. Es tractava de portar a la pantalla 
la coneguda obra de Karl Vollmoeller El Milagro, escenificada pel director teatral 
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Max Reinhardt. L’intercanvi de comunicacions continuaren amb Globe Export 
Corporation (Madrid) i Warner Bros. First National Films (Barcelona) sobre el 
rodatge de la pel·lícula, amb el compromís que no hi hagués cap escena que anés 
en contra de la moral cristiana. Finalment, el film no es va rodar a Espanya per 
inconvenients d’última hora.

Seus socials

En el moment de la seva creació l’Institut no disposava de local propi, de manera 
que utilitzava les oficines de la Diputació de Tarragona. En la primera reunió del 
Consell Permanent es va acordar llogar un pis, tan cèntric com fos possible. Una 
de les primeres opcions va ser l’antiga Casa Castellarnau, al carrer Cavallers. Pel 
que fa a les delegacions, el possible local de Reus era el Castell del Cambrer, on 
hi havia diverses dependències gòtiques; amb poca despesa es podria habilitar per 
iniciar les tasques pertinents. En el cas de Tortosa, la delegació s’instal·laria a la 
casa del Cavaller Despuig, que pertanyia a la Diputació.

L’any 1951 s’obrí un expedient administratiu per a la cessió gratuïta de la Casa 
Montoliu. L’immoble, situat al carrer Cavallers, número 10, de Tarragona, era 
propietat de Joan de Dalmau Domingo, veí de Reus. Tot i que l’arquitecte 
provincial Monravà va arribar a elaborar un projecte, finalment aquesta cessió 
no esdevingué una realitat i l’Institut fou acollit en una de les dependències de 
la Biblioteca Pública Provincial (Casa Castellarnau), ubicada al carrer Cavallers 
14, amablement cedida pel seu director, Jesús Domínguez Bordona, i ratificada 
pel director general d’Arxius i Biblioteques de l’Estat.

La següent proposta va ser un pis de la Rambla Nova, dins l’edifici del Banc 
Espanyol de Crèdit; tanmateix, encara no es trobava disponible. Per aquest 
motiu, el president accidental de la Diputació va oferir, l’any 1952, tres sales de 
l’Escola Taller d’Art, situat al carrer Santa Anna, 8, que es podria arreglar aixecant 
un envà. El Consell Permanent va acceptar l’oferiment com a local provisional.

El juliol del 1953 l’Institut es traslladà a un local propi, un pis de lloguer força 
reduït i ubicat al quart pis del número 63 de la Rambla Nova, dins l’edifici del 
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Banc Espanyol de Crèdit, davant l’Hotel Europa. Era una ubicació provisional 
mentre no es disposés d’un local més espaiós que estava adequant la Diputació. 
El preu del lloguer era de 330 pessetes mensuals. Aprofitant el canvi d’ubicació, 
es va adquirir una màquina d’escriure Hispano Olivetti, model Studio 46, per 
valor de 4.000 pessetes.

La delegació de Tortosa reclamà, l’any 1957, contra l’incompliment de la 
Diputació de cedir un local a les dependències del Palau Cavaller Despuig, on es 
poguessin reunir els consellers de la ciutat i es pogués guardar la documentació 
d’arxiu i altres pertinences del centre.

A principis del 1958 es comentava que l’Institut passaria a ocupar algunes 
dependències que tenia reservades al Palau de Cultura, que s’havia d’inaugurar 
properament. D’aquesta manera, es disposaria d’un local més ampli i apte per al 
desenvolupament de les seves activitats, alhora que es podria suprimir la partida 
pressupostària destinada al lloguer del local. No obstant això, l’any 1961 la seu 
encara es trobava en un altre local de la Rambla Nova, al tercer pis del número 
82. A mitjans d’any, el president informava de l’estudi per adquirir mobiliari per 
al nou local del carrer Fortuny, 30. El mes de febrer del 1963 es van efectuar 
unes visites prèvies per fixar la distribució de les dependències. Finalment, va 
ser el mes de setembre que l’Institut es va instal·lar als locals de la Casa de 
Cultura. L’any 1965 es va habilitar una de les habitacions per guardar-hi part de 
la col·lecció d’obres de Julio Antonio.

L’any 1971 el Consell Permanent va acceptar, satisfactòriament, el suggeriment 
del president, Josep Clua, de traslladar la seu de l’Institut a la Casa Martí, ubicada 
al carrer Santa Anna, 8. La Diputació havia adquirit aquest edifici per instal·lar-
hi el Museu d’Art Modern, i calia dur-hi a terme tasques de restauració i 
condicionament.

El Museu s’inaugurà el 14 de novembre de 1976, juntament amb les noves 
instal·lacions de l’Institut traslladades a l’antiga Casa Martí d’Ardenya, on s’ubicà 
durant molt de temps l’Escola Taller d’Art. La inauguració coincidí amb el Dia de 
la Província, i assistí a l’acte, juntament amb les autoritats provincials, el director 
general d’Administració Local, Antonio Gómez Picazo. S’hi exposaren les obres 
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dels llegats Julio Antonio, Santiago Costa, Salvador Martorell, Juan Lahosa i José 
Sancho Piqué, a més de les obres guardonades amb les medalles Tapiró i Julio 
Antonio i les seleccionades als Salons d’Aquarel·les de la Província que s’havien 
celebrat en els últims anys. 

MAMT. Arxiu fotogràfic 334. Inauguració del Museu d’Art Modern, 14 de novembre de 1976. En primer pla, 
Xavier Ricomà explicant l’obra de Julio Antonio al Director General, Antonio Gómez. En segon pla, el president 
Josep Clua acompanyat d’autoritats i artistes locals. Foto: Chinchilla

De mica en mica s’anà millorant el mobiliari i la maquinària de les instal·lacions 
del carrer Santa Anna. L’any 1980 s’adquiriren una prestatgeria per al magatzem de 
llibres, una vintena de cadires i una màquina de fotocòpies, ja que es considerava 
imprescindible per al bon funcionament de l’administració de l’entitat. L’any 
1985 es comprà una màquina d’escriure de la casa Royal, per valor de 88.350 
pessetes.

Posteriorment, la Diputació adquirí l’edifici annex i feu les obres de restauració 
i adequació, segons el projecte que havia redactat l’arquitecte provincial, Jaume 
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Mutlló. Finalment, l’any 1991 el director de l’Institut i del Museu inaugurà les 
instal·lacions renovades i, durant l’acte, agraí la tasca dels presidents i de l’equip 
tècnic i administratiu, a més de fer un balanç dels primers quinze anys del Museu 
d’Art Modern. En aquella època, ja no formava part de l’Institut sinó que estava 
gestionat per la Comissió de Cultura. El mateix any es comentava la necessitat 
d’instal·lar una nova línia telefònica, més mobiliari a la sala de sessions i als 
despatxos de l’Institut, una vitrina per difondre els objectes del llegat Josep M. 
Casas de Muller, que havia ingressat aquell any, i unes prestatgeries compactes als 
magatzems del Museu d’Art Modern, per conservar les publicacions de l’Institut 
i de la Diputació.

En aquest edifici s’ubicà l’Institut fins a la seva dissolució l’any 1996, i actualment 
continua sent la seu del Museu d’Art Modern de Tarragona.

Patrimoni artístic i documental

El patrimoni de l’Institut era força escàs, atès que disposava d’un pressupost 
modest que no li permetia fer grans inversions. Malgrat això, es feren esforços per 
adquirir obres d’interès. Per citar alguns exemples, el director proposà l’adquisició 
del quadre La cara blanca, del pintor Josep Icart, i el Consell Permanent ho acceptà 
(1980). Es comprà l’obra de Luis Moret Arbex a la seva muller, Montserrat 
Masdefiol Calero, que residia a Mèxic (1987). No s’acceptà el suggeriment de 
la Secció de Biografia i Bibliografia d’adquirir Les inscripcions romanes de Tàrraco, 
pel fet de ser una obra minoritària que es podia trobar a la biblioteca del Museu 
Nacional Arqueològic (1991). En canvi, sí que s’aprovà l’adquisició de noves 
publicacions que no arribessin a la biblioteca de l’Institut. 

Part dels béns de l’Institut s’adquiriren per donació. L’any 1962, el director, 
Salvador Vilaseca, entregà a l’Institut un manuscrit del 1803 en el qual es descriu 
l’estada de Carles IV a Tarragona; i l’any següent foren altres publicacions i 
manuscrits, entre els quals destaquen un volum de les Constituciones Sinodales 
del arzobispo José Llinás (1704) i calendaris del Principat de Catalunya, impresos 
a Tarragona els anys 1809, 1810 i 1811. Francesc Xavier Ricomà exposà la 
proposta dels hereus de l’arquitecte Jujol de cedir en propietat una col·lecció de 
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dibuixos de l’arquitecte tarragoní (1980); el Sr. Arimany donà al Museu d’Art 
Modern un relleu de l’escultor Martorell (1982), i la Diputació de Tarragona 
rebé en propietat la pintura Brisa, de Pere Calderó Ripoll (1994).

També es produïren algunes cessions de patrimoni. El president feu les gestions 
necessàries per a la cessió de l’arxiu del Sr. Miró Esplugues (1980) i s’acceptà la 
cessió del Tapís de Tarragona de Miró, propietat de la Creu Roja, per un termini 
d’un any i mig. Durant aquest temps s’havien de realitzar les obres de l’Hospital, 
i posteriorment s’havia de tornar a exposar-lo al lloc original (1994).

Pel que fa al manteniment del patrimoni artístic, també n’existeixen alguns 
exemples. Es reproduí en pedra una escultura de Santiago Costa, que seria pagada 
amb el fons dedicat a la fosa d’escultures (1980), i es restaurà el quadre del pintor 
Sancho Piqué que porta per títol Els convictes (1982).

El Museu i l’Institut tenien l’objectiu de difondre l’obra artística de la qual 
disposaven, per al seu estudi i divulgació. Cal destacar-ne un bon exemple: l’any 
1977 es va traslladar a Madrid material divers per ser exposat, el qual va ser 
retornat a mitjan mes de novembre. Entre aquest material hi havia fotografies de 
l’Arc de Berà, de l’aqüeducte de les Ferreres, dels monestirs de Poblet i Santes 
Creus, de les viles de Montblanc, Prades, l’Ametlla de Mar i Salou i del delta de 
l’Ebre, diapositives dels Munts (Altafulla), escultures de Julio Antonio i, fins i tot, 
caps de Capra hispanica.

Llegats

El Ramon Berenguer IV, com a organisme científic i centre d’estudis agrupador 
d’acadèmics, va rebre fons documentals rellevants, per al seu estudi i difusió, 
relacionats amb personatges o temàtiques tarragonins.

El primer llegat que va ingressar a l’Institut estava compost pels originals 
manuscrits de Tarragona cristiana, d’Emili Morera, que van ser cedits per Josep 
Gramunt Subiela. Segons la memòria del 1967, per a la publicació dels volums ii 
i iii es van utilitzar els fons cedits més els que ja s’havien publicat anteriorment, i 
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per a la publicació dels volums iv i v s’utilitzaren íntegrament els originals cedits 
(obra inèdita). També es van publicar els índexs de tots els volums.

Francisco del Pozo (1803-1985)

Aquest llegat està format per documents sobre el setge de Tarragona del 1811 
que van ser recopilats pel coronel Francisco del Pozo i de Travy, l’any 1911, amb 
motiu del centenari de l’esdeveniment en qüestió. Es tracta de transcripcions 
realitzades sobre documents originals de l’Archivo General Militar de Segovia, 
Capitanía General de la Región Militar 4.ª, arxiu fragmentat l’any 1918 per 
venda. Les transcripcions les va fer el funcionari de torn, i algunes el mateix 
Francisco del Pozo. 

AGDT. Fons IET “RBIV”. Document que forma part del Llegat Del Pozo.

Els documents en qüestió, que ocupen quatre capses normalitzades i 0,4 metres 
lineals, descriuen les actuacions estratègiques portades a terme diàriament entre 
els anys 1810 i 1811; per tant, tenen un valor històric rellevant pel que fa a la 
ciutat, el país i l’Estat espanyol. Els documents van acompanyats d’un catàleg que 
descriu detalladament cada document que forma part del fons. 
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Francisco del Pozo i de Travy (1879-1968) era fill de tres generacions d’artillers, 
d’aquí el seu interès per l’artilleria. El coronel Del Pozo fou destinat a Melilla, 
i posteriorment va ser enviat al Marroc, on assistí al combat del Barranco del 
Lobo, i pels seus serveis li fou concedida la Creu de Primera Classe amb distintiu 
vermell. Inicià les recerques d’investigació l’any 1909, que foren nombroses i 
relacionades amb l’origen de l’artilleria i les acadèmies militars. Alguns dels 
temes i treballs en els quals participà estaven relacionats amb el Museu Militar de 
Montjuïc, l’Acadèmia de Matemàtiques de Barcelona, el tractat militar a Besalú 
o la transcripció del Breu tractat d’artilleria.

Els contactes per a la cessió del fons es van iniciar l’any 1985, amb la filla del 
coronel, Montserrat del Pozo i de Ferrer, vídua de Mir. La filla del coronel 
pensava que, d’aquesta manera, el fons documental seria més útil i estaria a l’abast 
dels estudiosos, i, consegüentment, acceptà la publicació de l’inventari a fi de 
donar-lo a conèixer als possibles interessats. Finalment, l’acord de cessió se signà 
el dia 15 de març de 1986, en el qual el president de l’Institut es va comprometre 
a publicar l’inventari del fons a la revista de la Secció de Biografia i Bibliografia. 
Tot i les seves paraules, no hi ha constància de l’esmentada publicació.

Casas de Muller (1887-1985)

El llegat correspon al fons documental de Josep Maria Casas de Muller (Tarragona, 
1890 - Barcelona, 1975), llicenciat en Química, professor de matemàtiques, 
poeta, escriptor i humanista. Guanyador de nombrosos premis, entre els quals 
destaquen les Flors Naturals dels Jocs Florals de Barcelona, Lleida, l’Empordà, 
Horta, Vilassar, Gràcia o Tarragona, el Premi Fastenrath o el premi científic Torres 
Quevedo, del Comité Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Aquest fons es troba instal·lat en nou capses i ocupa 0,9 metres lineals. Està 
format per originals de l’obra poètica, literària i científica de Casas de Muller, 
com també per esborranys, correccions, correspondència, premis, recull de 
premsa, fotografies i objectes diversos. 

Alguns dels títols que formen el fons són els següents: obra poètica en català, 
Llibre de versos, Fra Garí, Andromeda, De la presència i del record, Cançó d’ametller; 
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obra poètica en castellà, El ermitaño y la princesa, Tragedia en los riscos, Sonetos en 
tu elogio, Andrómeda; obra literària o filosòfica en català, L’aplec de la Missa del 
Gall a Montserrat, La matèria finita, Camins, Ha mort un número; obra literària o 
filosòfica en castellà, Introducción a la lectura de la Ben Plantada, El Rey encubierto, 
Carmen, La filosofía y la moda, Montserrat. La montaña sagrada, cuestiones selectas 
de dogma, moral y vida sobrenatural, La vida lejana; obra literària-científica en 
castellà, La ciudad sin noche; obra literària-científica en català, Una cultura primitiva 
desconeguda?, Univers-Humanitat-Déu, Les 7 estrelles; i obra científica, Revisión de la 
Geometría Hiperbólica, Perequacions, Comentarios a Taurinus y a Hilbert, De la Teoría 
de los Paralelos, Abiomática Particular, Axiomática en general, Revisión Axiomática, 
Comentarios a la Geometría de Lobatschewsky, Anotaciones y comentarios a la geometría 
del Paralelismo, Programa d’Aritmètica Financera i Estadística Matemàtica, Sobre la 
imposibilidad experimental de la cuarta dimensión, Gràfics estadístics i ajustaments, Una 
aplicació dels precipitats metàl·lics a la coloració dels papers i Orden de las materias.

AGDT. Fons IET “RBIV”. Original de l’obra Frà Garí signada per l’autor, Josep M. Casas de Muller.



INSTITUT D’ESTUDIS TARRACONENSES RAMON BERENGUER IV (1951-1996)

64

Molts d’aquests treballs van optar a diversos premis. Alguns dels diplomes, 
documents o objectes que es conserven al fons són els següents: 2n accèssit als 
Jocs Florals de Barcelona (1916), Flor Natural dels Jocs Florals de Lleida (1918), 
Flor Natural dels Jocs Florals d’Horta (1922), Viola d’Or i d’Argent dels Jocs 
Florals de Barcelona (1927), Flor Natural dels Jocs Florals de Barcelona (1929), 
Premio Leonardo Torres Quevedo. CSIC (1955), Flor Natural dels Jocs Florals 
de la Plaça de la Llana de Barcelona (1962), Flor Natural dels Jocs Florals en 
Homenatge a Joan Maragall (1963), Flor Natural dels Jocs Florals del Districte 
II de Barcelona (1969), Premi Juan Fastenrath de l’Ajuntament de Barcelona 
(1970) i Flor Natural dels Jocs Florals de la Plaça de la Llana de Barcelona (1970). 
Cal destacar un àlbum fotogràfic dels Jocs Florals de Castelló d’Empúries, de 
setembre del 1922, on apareixen imatges dels llocs més emblemàtics de la ciutat, 
dels assistents, dels parlaments dels Jocs Florals i de l’excursió que es va fer a Sant 
Pere de Roda.

AGDT. Fons IET “RBIV”. Jocs Florals de Castelló d’Empúries, setembre de 1922.

La cessió del fons documental la realitzà Josep Maria Casas Huguet, fill de Josep 
Maria Casas de Muller, l’any 1991.
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Economia

Pressupost

El pressupost de l’Institut estava format, principalment, per l’assignació de diners 
per part de la Diputació de Tarragona. A partir del 9 de juliol de 1955, de 
la mateixa manera que molts altres instituts espanyols, va entrar a formar part 
del Patronato José María Quadrado, del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), que el subvencionava per dur a terme la seva tasca.

El primer avantprojecte de pressupost ascendia a la quantitat de 100.100 
pessetes. El president va demanar-ne, en sessió plenària, la reducció a 50.000 
pessetes, que era la quantitat assignada per la Diputació. El Ple de la Diputació 
de Tarragona va aprovar, el 18 de setembre de 1952 —sense l’acord del Consell 
Permanent—, el primer pressupost de l’Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon 
Berenguer IV, per valor de 50.000 pessetes. El mes de juny el director, Manuel de 
Montoliu, envià una comunicació al president per manifestar-li que el Consell 
Plenari i el Consell Permanent valoraven de manera insuficient la subvenció 
concedida i proposaven modificar-la a 200.000 pessetes, o com a mínim triplicar 
la quantitat inicial. El mes d’octubre es convocà el Consell Plenari per tractar el 
tema del pressupost amb la presència del president de la Diputació, Enric Guasch 
Giménez.

Pel que fa a les despeses, en primer lloc trobem les retribucions del personal. 
El director, que també era vicepresident de la Diputació, i l’oficial de secretaria 
tenien una nòmina anual de 6.000 pessetes, mentre que el secretari cobrava 4.000 
pessetes l’any. També hi havia inclosa una partida de 600 pessetes destinades 
a despeses de material de secretaria. El total de les remuneracions ascendia a 
16.600 pessetes. L’Institut tenia una voluntat d’expansió força pretensiosa, ja que 
incloïa una subvenció de 3.000 pessetes per al centre de Tortosa i la mateixa 
quantitat per al centre de Reus, per quan aquests s’haguessin creat. El capítol II 
feia referència a l’activitat, és a dir, a les publicacions, i estava dotada de 27.400 
pessetes, de les quals 19.000 pessetes eren per a publicacions pròpies i la resta per 
a subvencions, 6.000 pessetes per al Butlletí Arqueològic i 2.400 pessetes per a la 
revista Urània, de l’Observatori de l’Ebre.
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AGDT. Fons IET “RBIV”. Nònima del personal de l’Institut d’Estudis Tarraconenses, febrer de 1955.

Pel que fa als ingressos, hi havia una única partida, que es tractava de l’aportació 
de la Diputació de Tarragona. Finalment, la liquidació pressupostària de l’any 
1952 només va ascendir a 31.948,70 pessetes.

En el quadre següent es pot veure l’evolució del pressupost durant els primers 
quinze anys (entre 1952 i 1967), en els quals es produeix un increment força 
regular. Cal destacar els anys 1963 i 1966 pels seus augments exponencials; en 



Sergi Borrallo Llauradó
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el primer cas fou conseqüència de la impressió del llibre Batalla del Ebro, i en 
el segon, de la impressió dels llibres L’esposa de l’anyell i Leyendas históricas de 
Tarragona.

Pressupostos de l’Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV
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L’any 1965 el tresorer va elaborar uns resums comptables dels ingressos i les 
despeses acumulades, des dels inicis de l’organisme, per controlar els recursos i la 
seva disposició. Actualment, permeten fer una anàlisi de l’activitat duta a terme 
i de les diferències entre els conceptes. 

Quadre d’ingressos i despeses 1952-1965

Oficial de
1.080.210,10
134.962,27
44.434,45

Ingressos
Subvencions de la Diputació de Tarragona
Subvencions del Patronato Quadrado CSIC
Venda de publicacions
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Oficial de
317.084,85
43.760,07
13.951
22.353,52
40.800
15.600
78.000
19.200
487.433,30
16.523,70
10.505

Despeses
Personal
Lloguer de local
Mobiliari
Material d’oficina
Centre de Reus
Centre de Tortosa
Reial Societat Arqueològica Tarraconense
Observatori de l’Ebre (revista Urània)
Publicacions de l’Institut
Biblioteca
Arxiu fotogràfic

L’any 1976, el pressupost de l’Institut incorporà els recursos de l’acabat de crear 
Museu d’Art Modern, i en conseqüència va augmentar considerablement, fins al 
punt que les despeses superaren el milió de pessetes, concretament 1.290.243. A 
partir d’aquest moment, per l’increment progressiu de l’activitat del Museu i del 
mateix Institut d’Estudis, la quantitat de despeses anà augmentant fins a arribar al 
topall de quasi 38 milions de pessetes de despesa, l’any 1993. La publicació dels 
llibres de la Comissió de Cultura s’incorporà a les partides pressupostàries de 
l’Institut a partir del 1986. Tot seguit es pot visualitzar l’evolució de les despeses 
a partir de la creació del Museu i fins a la dissolució de l’Institut.

Despeses de l’Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV”
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Subvencions

Entre les funcions principals de l’Institut, hi havia la de promoure els estudis 
de caire històric, científic, literari, artístic…, i una de les maneres de fer-ho va 
ser ajudant econòmicament les publicacions periòdiques d’altres organismes del 
territori.

La Reial Societat Arqueològica Tarraconense (RSAT) rebia, des de l’inici 
de l’Institut, una subvenció anual de 6.000 pessetes per a l’edició del Butlletí 
Arqueològic. L’any 1970 es va concedir una subvenció extraordinària a l’entitat 
per poder atendre les despeses que acumulava amb motiu de les últimes obres 
publicades, entre les quals hi havia un número extraordinari dedicat al difunt 
conseller Joan Serra Vilaró. El mateix any el president de la RSAT, Francesc 
Xavier Ricomà, va entrar a formar part de l’Institut com a conseller de número. 
El reglament redactat l’any 1973 definia el Butlletí Arqueològic com a revista editada 
per l’Institut, conjuntament amb la Reial Societat Arqueològica de Tarragona.

Des de l’any 1952, l’Institut d’Estudis també subvencionava una altra publicació 
periòdica: la revista Urània, que editava l’Observatori de l’Ebre, ubicat a Roquetes. 
L’import assignat a aquesta revista era de 2.400 pessetes.

El Consell Permanent acordà ajudes a publicacions puntuals, normalment 
d’autors vinculats a l’Institut. El 1953 va subvencionar amb 1.000 pessetes l’obra 
L’heroic ressò. Tres poemes de la devoció tarragonina, de Joan Antònio Guàrdias, a 
canvi de lliurar-ne cinquanta exemplars a l’Institut i que aquest constés al peu 
de les portades. I l’any 1963 subvencionà la vídua d’Enric Bayerri, amb 15.000 
pessetes, per poder editar l’obra Catálogo de los monumentos de la catedral de Tortosa, 
del difunt delegat del Centre de Tortosa, a canvi de rebre’n seixanta exemplars.

L’Institut estudià subvencionar activitats excepcionals que destacaven per la seva 
singularitat. L’any 1971 el president, Pere Batlle, i el secretari, Francesc Xavier 
Ricomà, van visitar el poble de Vilabella, on s’havia format una interessant 
col·lecció d’antigues eines i utensilis de treball dels pagesos del Camp de 
Tarragona, i que podria ser la base d’un futur Museu Etnogràfic; es va estudiar 
la possibilitat de prestar-hi alguna ajuda econòmica. El 1976, a proposta de la 
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Secció d’Arqueologia i Història, es va concedir una subvenció per excavar al 
solar on es troba ubicat el Teatre romà de Tarragona.

A partir de l’any 1977 diversos centres d’estudis, d’àmbit local i comarcal, es van 
adherir a l’Institut per rebre ajudes econòmiques, a canvi de fer constar aquesta 
adhesió en les seves publicacions, i justificant la seva activitat a través de les 
memòries anuals.

Activitat 

La tasca més rellevant de l’Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer 
IV ha estat la publicació d’estudis i treballs d’interès per al territori o el suport 
donat per tirar-los endavant. Així mateix, també ha organitzat i ha participat 
en conferències, taules rodones, presentacions, col·loquis i simposis; concursos, 
beques, premis i medalles; classes de català i cursos diversos; concerts musicals 
i recitals de poesia; a més, d’exposicions d’art, excavacions arqueològiques, i 
d’haver organitzat la biblioteca i l’arxiu fotogràfic. 

El radi d’influència de l’activitat de l’Institut estava concentrat, principalment, 
entre els seus consellers. L’any 1965 el president exposà que la tasca d’investigació 
i les activitats es movien en camps reduïts que aplegaven un nombre baix de 
persones, i per tant proposava fer reunions en què hi poguessin assistir tots aquells 
que hi estiguessin interessats, per la seva professió i treball, o que tinguessin 
alguna inquietud espiritual d’acord amb la finalitat de l’Institut. 

Presentacions

Avui dia, hom no es pot imaginar un centre d’estudis sense la tasca de 
presentació de publicacions, exposicions i altres materials de caire cultural. El 
Ramon Berenguer IV no n’és una excepció, i es conserven documents i dades 
de presentacions des de finals de la dècada dels anys setanta. No obstant això, 
segurament n’hi va haver moltes d’anteriors de les quals no tenim constància. A 
partir d’aquells anys, es presentaren les novetats bibliogràfiques al voltant de la 
diada de Sant Jordi; d’aquesta manera es feia més difusió de les obres i es donava 
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més importància a la festa del llibre i de la rosa.

El dia 9 de gener de 1977 es va presentar el llibre Toponímia de Gandesa i el seu 
terme municipal, d’Anton Monner Estopinyà, a la sala de sessions de l’Ajuntament 
de Gandesa. En la presentació hi van intervenir l’alcalde, Jaume Ruiz, el professor 
de la Universitat de Barcelona Enric Moreu Rey i l’escriptor Albert Manent. Va 
clausurar l’acte el president de l’Institut, que va felicitar l’autor i va oferir els seus 
serveis a les entitats culturals locals. També va recordar el conseller de número 
Joan Baptista Manyà, fill de Gandesa, que havia traspassat pocs dies abans.

L’any 1980 s’organitzaren nombroses presentacions. El dia 4 de gener fou el 
torn del cinquè volum del Breviari Crític, de Manuel de Montoliu, a la biblioteca 
de l’Institut. L’acte es va obrir amb un parlament del director, Francesc Xavier 
Ricomà, en el qual destacà la tasca realitzada per Montoliu durant els onze anys 
que havia dirigit l’organisme. Tot seguit, Joaquim Icart i Leonila pronuncià una 
glossa de la persona i l’obra de l’autor. 

El 18 d’abril es presentaren, al mateix espai, els Quaderns d’Història Tarraconense 
ii, els Quaderns dels Estudis Altafullencs 4 i la Bibliografia Històrica Tarraconense 
iii, a càrrec dels professors Josep Maria Sans, Salvador-J. Rovira i Amadeu-J. 
Soberanas, respectivament. El president, Joan Ventura, tancà l’acte, que fou molt 
concorregut. 

El 26 de setembre, al saló principal, tingué lloc la presentació de Tramada, Treballs 
de la Secció de Filologia i Història Literària, Treballs històrics de Mn. Sanç Capdevila 
i Felip i Aplecs de Treballs del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, núm. 2. 
L’acte va ser presidit pel director general d’Activitats Literàries de Cultura i 
Mitjans de Comunicació, Albert Manent i Segimon. Manent presentà els treballs 
de filologia, Xavier Fort i Bofill s’encarregà de Tramada, i Agustí Altisent, dels 
treballs de la Conca de Barberà. L’acte va tenir un gran èxit d’assistència i el saló 
d’actes s’emplenà de gom a gom. 
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MAMT. Arxiu fotogràfic 2.297. Presentacions bibliogràfiques de l’Institut. Museu d’Art Modern, 26 de setembre 
de 1980. D’esquerra a dreta, Josep M.  Sans Travé, Lluís Navarro, Josep P. Virgili i [Amadeu-J. Soberanas].
Foto: Casadevall

El mes d’octubre Xavier Fort tornà a presentar el llibre Tramada, en aquesta 
ocasió a la sala d’exposicions Sant Roc de Valls. Assistiren a l’acte Francesc 
Xavier Ricomà i Olga Xirinacs, que va llegir algunes poesies. La mateixa obra 
es presentà a Barcelona, a la Sala Miquel i Planas, de la Llibreria Porter; l’acte 
anà a càrrec de Josep M. Ainaud de Lasarte. Francesc Xavier Ricomà aprofità 
l’avinentesa per manifestar que, amb l’edició d’aquesta publicació, l’Institut volia 
donar un servei i complir amb el seu deure, en un moment en què les editorials 
semblava que tanquessin les portes a la poesia. 

El dissabte 8 de novembre tingué lloc la presentació de la Guia d’Altafulla, de 
Salvador-J. Rovira, al Fòrum local, sota la presidència de l’alcalde, Joan Pijuan 
i Ballesté. Anà a càrrec de Joan Vives i Milà, president del Centre d’Estudis 
d’Altafulla, i també hi intervingué el director de l’Institut. L’endemà, diumenge 
9 de novembre, es presentà la Guia de Vilaverd, de Francesc Cortiella, tercer llibre 
de la col·lecció «Els Llibres de la Medusa». La presentació fou a la sala de la 
Cooperativa Agrícola; se n’encarregà el secretari, Salvador-J. Rovira i Gómez, i 
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comptà amb la presència del president, Josep Gomis Martí. El dia 16 de novembre 
es presentà la Guia de Lloà, de Jaume Sabaté, a la Cooperativa Agrícola. Assistiren 
a l’acte el director de l’Institut, el secretari i el ponent, Joan Ventura Solé.

L’any 1981 l’Institut presentà també diversos llibres. El 22 d’abril, Estudio crítico de 
la Necròpolis Paleocristiana de Tarragona. Ilustraciones, Bibliografia Històrica Tarraconense 
iv i Estudis Altafullencs v. El 8 de maig, el volum vi del Breviari Crític, de Manuel 
de Montoliu. El mes de maig es presentà la Guia de Salomó, d’Antoni Virgili, a la 
Cooperativa del poble. El 21 de setembre, l’obra inèdita de Mn. Jacint Verdaguer 
Brins d’espígol, a càrrec de Joan Bonet i Baltà. El 18 de desembre, el segon volum 
dels Treballs de la Secció de Filologia i Història Literària, a càrrec de M. Aurèlia 
Capmany. Finalment, el mes de desembre es presentà la Guia de Botarell, de 
Carles Maristany, al cinema de la localitat.

La tradicional presentació de llibres de l’Institut de la diada de Sant Jordi de 
l’any 1982 va ser el dia 20 d’abril i anà a càrrec de Robert Casadevall i Camps. 
Per la Festa Major de Sant Pere es presentà la Guia de Perafort. Els membres de 
la taula foren el president de la Diputació, Josep Gomis, l’alcalde, Joan Josep 
Padreny Boix, el director de l’Institut, Francesc Xavier Ricomà, i l’autor de 
l’obra, Francesc Cortiella Òdena. 

El 1985 fou un any de novetats bibliogràfiques. El Dr. Jaume Moll presentà Índex 
Tarraconensis, d’Amadeu-J. Soberanas, a la Diputació de Tarragona, el 15 de març. 
El dia 28 Arxiepiscopologi, del canonge Josep Blanch, a càrrec del doctor Joan 
Bada. Per la diada de Sant Jordi, el Llibre de l’Arboç, d’Esteve Cruañes, els Treballs 
de la Secció de Filologia i Història Literària iv i la Bibliografia Històrica Tarraconense viii. 
També la Guia de Capafonts, de Diego López i Salvador-J. Rovira, i la Toponímia 
de Vilalba dels Arcs, d’Anton Monner, cada un a la seva població.

El 6 de febrer de 1991 va tenir lloc la presentació del llibre L’obra poètica de Mn. 
Miquel Melendres Rué, de Francesc Guirado, a càrrec d’Albert Manent, al Palau 
de la Diputació.

El 29 d’abril de 1993 el president, Josep Mariné Grau, presentà Josep Sancho i 
Piqué: catàleg de pintura, de Rosa Maria Ricomà i Francesc Xavier Ricomà.
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El 24 de març de 1994, fou el torn del llibre de Domènec Guansé Maragall a l’exili, 
coeditat per Edicions El Mèdol, el Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, l’Ajuntament de Tarragona i el mateix Institut. Va participar-hi la 
Institució de les Lletres Catalanes.

El 20 d’abril de 1995 es va presentar a Ulldecona el llibre La Passió d’Ulldecona, 
amb text de Jaume Vidal Alcover. Francesc Xavier Ricomà representà l’Institut, 
i el diputat Anton Monner Estopinyà, la Diputació. Intervingueren en l’acte els 
curadors de l’edició, Joan Cavallé i Pere Navarro.

El 18 de març de 1996 Josep M. Sans Travé presentà Inventari de l’Arxiu Històric de 
Tortosa, de Jesús Massip. El 19 de març es presentà, a la sala d’actes del Museu d’Art 
Modern, el llibre El meu Artur Bladé, de Xavier Garcia, coeditat amb Edicions El 
Mèdol. La presentació del llibre anà a càrrec de Gerard Vergés. Durant el mateix 
any es presentaren: La parla de la Conca de Barberà, el 24 de novembre, a Barberà 
de la Conca; Els parlars de la Terra Alta, el 27 de novembre, a l’Aula Magna de 
la URV; La premsa a la província de Tarragona durant la 2a República, el dia 14 de 
novembre, al Palau Bofarull de Reus, i La Vilella d’Amunt, el mes de desembre, 
a la Vilella Alta.

MAMT. Arxiu fotogràfic 2.612. Presentació de la Guia de Perafort. Perafort, 29 de juny de 1982. D’esquerra a 
dreta: Francesc Cortiella, Josep Gomis, Joan Josep Padreny i Xavier Ricomà. Foto: Chinchilla
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 75

Les presentacions no foren només de publicacions i materials culturals, sinó que 
també es participà en la presentació d’una nova entitat com és el Cercle d’Estudis 
Històrics i Socials Guillem Oliver, del Camp de Tarragona. L’acte fou organitzat 
per la Diputació de Tarragona i se celebrà al Palau provincial, el 17 de juny de 
1988. Hi intervingueren Jordi Sentís Bonet, membre fundacional, i Francesc 
Xavier Ricomà, director de l’Institut, i l’obertura i la cloenda anaren a càrrec 
de Josep Gomis Martí, president de la Diputació. L’any següent, el director fou 
l’encarregat de presentar el segon número de la revista d’aquest centre d’estudis.

El director de l’Institut, Francesc Xavier Ricomà, feu un gran nombre de 
presentacions: el 1986 a Gandesa, el llibre Esglésies de la Terra Alta, d’Enric 
Ventosa; el 1990, el llibre de l’Agrupació de Bibliòfils; el 1991, París 1957, de 
Lluís Mezquida; Ara t’ho explico, de Francesc Roig; Enterraments lleugers, d’Olga 
Xirinacs, i El escultor Julio Antonio. Ensayos de aproximación, de diversos autors; el 
1992, la mostra Miró, Dalí i Tarragona, el Tapís Miró i el Cartell Dalí, el llibre Isaac 
Hermes Vermey, de Sofía Mata de la Cruz, i l’exposició dedicada a M. Teresa 
Ripoll Sahagún; el 1993, l’exposició i el catàleg El Delta de l’Ebre, una línia a 
l’horitzó, d’Albert Porres, el llibre Josep Sala i el recull de poesia La Muralla, 
d’Olga Xirinacs, i les exposicions «Biblioteques públiques» i «Rafael Bartolozzi»; 
el 1994, el catàleg de Josep Ferré, l’exposició de Miquel Patron, i els llibres El 
crit de la terra. Joan Miró i el Camp de Tarragona, de Daniel Giralt i Joaquim Gomis, 
i Memorias de un pintor: la pintura española en el cambio del siglo xix al xx, de José 
Nogué, realitzada a Jaén; el 1995, el Col·loqui Josep Yxart i el llibre Narcís Galià, 
d’Àlex Susanna; i el 1996, Petita història del Museu d’Art Modern de Tarragona, de 
Pilarín Bayés i Francesc Xavier Ricomà. A més d’altres sense datar: l’exposició de 
Joan Paton, el fullet de Setmana Santa dels Natzarens, l’exposició dels delineants 
de Tarragona, l’exposició de Josep de Vilanova, al Pati de la Diputació i els llibres 
Tertúlies al Casino, Un enamorat de Tarragona i El record dels amics, de Daniel Ventura. 

Aquesta nombrosa activitat de Ricomà no va lligada exclusivament al càrrec que 
ocupava, sinó també al coneixement extens que tenia en camps molt diversos 
—l’art, la fotografia, la literatura, la filosofia, l’arxivística, la història i la religió, 
entre altres— i a l’enorme reputació i reconeixement que tenia entre els seus 
col·legues. Finalment, cal destacar el seu compromís amb Tarragona, la seva 
ciutat natal. 
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L’últim acte relacionat amb l’Institut fou la presentació de la miscel·lània 
homenatge a Francesc Xavier Ricomà, El temps sota control, que anà a càrrec 
del president, Josep Mariné Grau. L’acte va tenir lloc el dia 28 d’abril de 1997, 
i també hi participaren Montserrat Güell Anglès, dona de l’homenatjat, Albert 
Manent Segimon, exdirector general d’Activitats Artístiques i Literàries del 
Departament de Cultura, Joan Miquel Nadal, alcalde de Tarragona, Joan Martí, 
rector de la URV, i Rosa M. Ricomà, directora del Museu d’Art Modern.

AGDT. Fons d’imatges. Presentació del llibre homenatge a Ricomà. Museu d’Art Modern de Tarragona, 
28 d’abril de 1997. D’esquerra a dreta: Rosa M. Ricomà, Montserrat Güell, Josep Mariné, Joan Miquel Nadal, 
Albert Manent i Joan Martí. Foto: [Elias Pujol].

Publicacions

La principal activitat, pel seu valor de difusió i permanència, han estat les 
publicacions, sobretot en l’àmbit de la història i l’arqueologia, però també en els 
de la filologia i la literatura, la geografia i la geologia, les belles arts, etc. Es donava 
preferència als treballs d’investigació realitzats pels seus consellers de número i 
membres corresponents.
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 77

Al llarg del temps, el Consell Permanent agrupà les publicacions segons el tipus 
o el criteri d’importància. En la primera reunió, es parlava de distingir tres grups: 
el primer estaria format per les diferents activitats de l’organisme (conferències, 
actes solemnes, discursos, resums, etc.) i per treballs d’estudi de poca extensió, 
el segon recolliria les publicacions extenses o els treballs d’una secció que 
tingués prou volum, i el tercer el compondrien les revistes existents, com el 
Butlletí Arqueològic o Urània, que rebrien el suport i l’ajut econòmic necessari 
per continuar publicant-se. L’any 1988 s’establiren quatre categories segons el 
seu ordre de preferència: en primer lloc se situaven les publicacions pròpies de 
l’Institut, entre les quals Quaderns d’Història Tarraconense i els Treballs de la Secció 
de Filologia i Bibliografia Històrica Tarraconense; en segon lloc figuraven els estudis 
dels consellers de l’Institut, sempre que tinguessin el vistiplau corresponent; els 
treballs encarregats per l’Institut ocupaven el tercer lloc, i el quart corresponia a 
les obres presentades lliurement per particulars.

El Consell Plenari aprovava el tiratge i el preu de venda, i posteriorment 
entregava els originals a la impremta, que tenia un dipòsit de diners de l’Institut 
per a les publicacions i, de tant en tant, liquidava els exemplars venuts. Durant 
molts anys en va tenir l’exclusivitat la Llibreria Guardias de Tarragona, i d’altres 
que s’utilitzaren foren la Impremta Sugrañes o la Llibreria VYP.

Pel que fa a la metodologia o el funcionament del procediment d’edició de 
publicacions, hi havia opinions diverses. El primer any va haver-hi diversos debats, 
entre els consellers, sobre els possibles treballs a publicar, i per aquest motiu es 
va crear una comissió per estudiar detingudament els treballs, encapçalada per la 
figura del promotor. El 1957 el director va exposar al Consell Permanent que 
s’havia de donar impuls als treballs de les persones joves i desconegudes, sense 
menysprear els treballs de les persones consagrades en el camp de les ciències 
i de les arts. Un any més tard, es va detectar el problema que alguns treballs 
dels consellers es publicaven de forma simultània al Butlletí de la Reial Societat 
Arqueològica Tarraconense i al mateix Institut, i el director creia que hom 
podia pensar que es tractava d’una separata del Butlletí i que s’havia d’evitar. Cal 
recordar que en la portada del Butlletí hi apareixia el nom de l’ens provincial. El 
president no entenia quina era la causa i el secretari va explicar-ne el motiu, a 
més de definir l’entitat com la secció d’Història i Arqueologia de l’Institut. 



INSTITUT D’ESTUDIS TARRACONENSES RAMON BERENGUER IV (1951-1996)

78

L’any 1971 es parlà de redactar urgentment un reglament que regulés les 
publicacions de l’Institut. Es va elaborar un avantprojecte a partir d’altres 
reglaments d’ús d’institucions similars. El mateix any el CSIC va demanar 
l’enviament d’un exemplar de cada publicació. El 1978 es recordà el funcionament 
de les publicacions. Qualsevol que presentés un treball a realitzar se li admetia, i 
tot seguit cada secció emetia un informe per a la Comissió Permanent segons la 
idoneïtat de la publicació del treball. Es respectava el sentit de l’esmentat informe. 
Dos anys més tard, el Consell Permanent recordava la necessitat d’elaborar un 
reglament. El 1991 es va aprovar l’adquisició de les noves publicacions que 
no arribessin a la biblioteca de l’Institut. També es va acordar amb les diverses 
seccions el procediment de publicació: els treballs dels consellers havien de ser 
dictaminats per poder-se publicar. No obstant això, el dictamen es podia tractar 
privadament entre el secretari de la secció, els dictaminadors i l’autor, i l’Institut 
no acceptaria cap treball que no anés acompanyat d’una còpia; per tant, s’havien 
de presentar dos exemplars. Tots els treballs, excepte els articles, havien de ser 
dictaminats per dos consellers, i calia que tots dos fossin favorables per poder-
los publicar; els articles dels portaveus de les seccions només necessitaven un 
dictamen. El secretari de la secció era el que proposa els consellers que havien 
d’elaborar els dictàmens. També es va parlar de la conveniència de tenir un llibre 
d’estil pel que fa a les publicacions de l’Institut. El 1995 les condicions que 
establia l’Institut per coeditar publicacions eren el pagament de la meitat del 
llibre, l’entrega de 300 exemplars per a l’Institut, la inclusió del llibre en el catàleg 
de publicacions de l’organisme i la venda del llibre a la seu de l’Institut però no 
a les distribuïdores; i també es proposà la correcció dels llibres al Departament 
d’Ensenyament de la URV.

En més d’una ocasió va sorgir la idea de publicar una revista pròpia. Aquesta 
opció es va debatre en els inicis de la institució, però els mitjans dels quals 
es disposava no ho van permetre. Una dècada més tard, el promotor, Valentín 
Monte, va proposar la creació d’una revista que recollís els treballs d’interès 
general que no encaixessin en cap de les seccions i que, alhora, mostrés la vida i 
l’activitat de la Diputació de Tarragona. 

L’intercanvi de publicacions amb altres centres i instituts d’estudis es va potenciar 
enormement. L’any 1953 es va acordar sol·licitar l’intercanvi amb els Instituts 
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d’Estudis Oscenses, Ilerdenses, Turolenses i Pirinaicos; l’any següent s’hi va 
incloure el Centre de Lectura de Reus, el Centro Celtiberia (Sòria), l’Instituto 
de Estudios Príncipe de Viana (Pamplona) i l’Instituto Alfonso el Magnánimo 
(València). També es va acordar remetre un exemplar de les publicacions a totes 
les biblioteques populars dependents de la Diputació de Tarragona. L’any següent 
s’acordà intercanviar-se les publicacions amb la Reial Societat Arqueològica 
Tarraconense. L’Institut acabaria enviant o intercanviant llibres amb moltes 
entitats, com per exemple el Casal Tarragoní (1980), la Societat Catalana Estiriana 
Istiriana de Grata (1982), la Societat Verdaguer (1994) o les universitats catalanes.

La publicació d’estudis i treballs tenia un cost força elevat que condicionava 
el nombre de llibres que sortien a la llum. L’any 1957 l’Institut es trobava en 
una situació econòmica precària, i per aquest motiu demanà a la Diputació 
de Tarragona que edités els treballs premiats en la Medalla Antonio Agustín, ja 
que no disposava de recursos suficients. A finals de la dècada dels anys setanta i 
principis dels vuitanta, es presentaven les publicacions al voltant de la diada de 
Sant Jordi i es muntava un estand per donar a conèixer i vendre les publicacions; 
aquesta iniciativa perdurà fins als últims dies de l’organisme. El 1983 el Consell 
Permanent acordà fer un estudi de preus per tal d’iniciar l’edició de publicacions 
en qualitat de semiofrena. L’any 1985 se celebrà la Fira del Llibre Català, a 
Tarragona, i la venda de llibres de l’Institut fou molt positiva. 

Pel que fa a la llengua, els primers llibres s’editaren en castellà. El primer títol en 
català de l’Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV va ser Toponímia 
de l’Aleixar i del seu terme, d’Albert Manent, obra publicada l’any 1962. Aquest 
treball va haver de passar més tràmits burocràtics que la resta, prèviament a la seva 
publicació. Es va haver de sol·licitar més d’una vegada la censura a la Direcció 
General d’Informació. Malgrat tot, el primer llibre en català fou el volum 1 de 
Las calles antiguas de Tarragona, d’Andrés de Palma, publicat l’any 1956. Aquest 
exemplar, que tenia les tapes i la dedicatòria en castellà, tenia el text interior 
escrit en llengua catalana. La Secció de Filologia i Història Literària va demanar 
l’any 1991, al Consell Permanent, que totes les publicacions de l’Institut fossin 
en llengua catalana.
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AGDT. Fons IET “RBIV”. Autorització de la publicació “Els topònims del terme municipal i del poble de la 
Mussara”, de Ramon Amigó, 3 de gener de 1963.

L’Institut publicà més de dos centenars de llibres, recollits en l’annex 1 del 
present treball. Tots tenen un especial interès en àmbits com l’arqueologia i la 
història, la filologia i la història literària, la geografia i les ciències naturals, l’art, 
els municipis del territori, etc. A continuació en comentem alguna singularitat 
rellevant.

La primera publicació de l’Institut va ser El Escritorio y la primitiva Biblioteca 
de Santes Creus, de Jesús Domínguez Bordona, l’any 1952. Va tenir un cost de 
10.752 pessetes i se’n van posar a la venda cent exemplars. La Llibreria Guardias 
va ser l’encarregada de distribuir-lo, a un preu de 65 pessetes.

Una publicació que cal destacar, per la seva importància històrica i perquè se’n 
conservaven els originals manuscrits, és Tarragona Cristiana, d’Emili Morera 
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Llauradó. L’any 1954 el notari i bibliòfil tarragoní Josep Gramunt Subiela va 
posar a disposició de l’Institut el tercer volum de l’obra original manuscrita, per 
a la seva publicació. El mateix any l’Institut va completar el segon volum i el va 
reeditar.

El president va proposar, l’any 1962, estudiar la possibilitat de confeccionar un 
catàleg dels castells de la província, amb el màxim nombre de dades possible: 
història, plànols, estat actual, etc. Es podia utilitzar el material recollit pel difunt 
conseller Isidre Valentines i que la seva família havia entregat, dins d’una carpeta 
amb escuts i material gràfic de la ciutat de Tarragona.

El promotor de l’Institut, i alcalde de Reus, Juan-Amado Albouy Busquets va 
mostrar el seu descontentament, l’any 1966, per la publicació del llibre Leyendas 
históricas de Tarragona (1965), d’Amadeu-J. Soberanas, on es parlava despectivament 
de l’origen de Reus. Va demanar la destrucció de la publicació o de les pàgines 
corresponents per satisfer els ciutadans reusencs. En la mateixa sessió, el director, 
Salvador Vilaseca, va proposar la creació d’una comissió editorial per evitar futurs 
casos semblants i per garantir els continguts que s’havien de publicar. Aquesta 
comissió podia redactar la normativa corresponent. Es va acordar no distribuir-
ne cap exemplar més i retirar de les llibreries els existents, que van ser cremats. 
El nombre d’exemplars retirats va ser de 265.

Amb motiu del centenari del naixement de Manuel de Montoliu, la presidència 
va proposar, l’any 1977, la publicació de l’últim volum del Breviari Crític, que 
havia estat interrompuda per la Guerra Civil Espanyola del 1936. Era el millor 
homenatge que es podia fer a un dels fundadors de l’Institut i director durant 
una dècada.

El 1980 va aparèixer la col·lecció «Els Llibres de la Medusa» amb la intenció de 
contribuir a emplenar buits del panorama cultural tarragoní. Aquesta col·lecció 
va tenir molt bona acollida. Es tractava de guies de municipis de menys de dos 
milers d’habitants, redactades per investigadors locals i editades per l’entitat. 

La Secció de Filologia i Història Literària va voler commemorar, l’any 1993, 
el naixement de Domènec Guansé amb la publicació d’un text inèdit, i es va 
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col·laborar amb Edicions El Mèdol, el Departament de Cultura i l’Ajuntament 
de Tarragona per publicar Els errors de la Sra. Morell i Retrats literaris.

L’any 1995 es va coeditar, amb l’editorial Curial, la tesi de Josep M. Domingo 
i Clua, Josep Pin i Soler i la novel·la, 1869-1892. L’Institut va pagar la meitat del 
seu cost. 

Amb motiu de la celebració del Col·loqui Narcís Oller, organitzat per l’Institut 
d’Estudis Vallencs, l’any 1996, l’Institut havia de publicar El pintor Rubio, de la 
curadora Antònia Tayadella. Finalment es va haver d’ajornar perquè no s’havia 
acabat. El mateix any es va coeditar amb Publicacions de l’Abadia de Montserrat 
el llibre Tercer carlisme a les comarques de Tarragona, de Robert Vallverdú.

Per Sant Jordi del 1997 es presentà la miscel·lània en homenatge al difunt 
director, Francesc Xavier Ricomà. El mateix any s’editaren les actes dels 
col·loquis Guimerà i Yxart. Les publicacions que l’Institut va acordar portar a la 
impremta, a finals del 1996, les va editar l’any següent la Diputació de Tarragona. 
Les tasques relacionades amb les publicacions quedaren assignades a la Unitat de 
Cultura.

Medalla i beca Antoni Agustí

Antoni Agustí (Saragossa, 1517 - Tarragona, 1587) fou eclesiàstic, jurista i 
humanista. Emprengué missions diplomàtiques a Anglaterra, Alemanya i Sicília 
que li encomanaren els papes Juli III i Pau IV i el rei Felip II, respectivament. 
Ocupà el càrrec de bisbe d’Alife i de Lleida i d’arquebisbe de Tarragona (1577-
1586). Bibliòfil, apassionat pels manuscrits clàssics, especialment els grecs, 
aconseguí reunir una de les biblioteques privades més importants de l’època, i es 
considera que va elaborar el primer catàleg imprès d’Europa (1586). Mantingué 
relació epistolar amb els humanistes i historiadors més importants del seu temps, 
principalment en llatí, però també en grec, català i castellà. Destacà en l’estudi 
històric i jurídic de les fonts del dret romà. Col·laborà activament en l’estudi de 
les lleis i de l’antiguitat romanes, fet que li valgué ser considerat ciutadà romà pel 
Senat de Roma. 
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La Diputació de Tarragona, en data 9 de març de 1948, acordà crear la Medalla 
Antonio Agustín, amb l’objectiu de premiar el millor estudi històric sobre la 
ciutat i la província de Tarragona, extensibles a l’àmbit de la província eclesiàstica 
tarraconense.

A principis del 1953 la Diputació va oferir a l’Institut la redacció de les bases per 
a la segona Medalla Antonio Agustín, que el Consell Permanent va acceptar per 
unanimitat. L’Institut hi tenia un pes important, ja que, dels cinc membres que el 
formaven, tres eren de l’Institut d’Estudis, el director i dos més. Per tant, el criteri 
tècnic i científic era el que s’utilitzava per a la concessió i publicació dels treballs.

La Diputació va acordar que l’Institut s’encarregués de l’organització del concurs 
per a la Medalla Antonio Agustín, d’ençà de l’any 1955. Les tasques que duia 
a terme eren la redacció de les bases, la designació del jurat i la valoració dels 
treballs. Més endavant nomenaria dos consellers de número perquè fessin aquesta 
valoració. També opinaven sobre la idoneïtat de publicar el treball del guanyador. 
El concurs es convocava cada tres anys, llevat d’alguna excepció. Entre el 1949 i 
el 1981 es van atorgar nou medalles. 

La Comissió de Cultura i Ensenyament proposà, l’any 1984, convertir el premi 
en una beca biennal i passà a denominar-se Beca Antoni Agustín. Posteriorment, 
l’any 1997, la Comissió de Govern acordà recuperar la denominació original 
catalana, Antoni Agustí, basant-se en un informe del conseller Jaume Massó. 

Amb relació als guanyadors, alguna de les convocatòries quedà deserta, i en 
d’altres es concedí ex aequo a dos treballs diferents; hi hagué premiats que hi 
renunciaren. L’última beca es concedí l’any 2011, per un import de 6.000 euros. 
Pel que fa a la publicació dels treballs, cal assenyalar que diversos es publicaren 
sota un títol lleugerament modificat, i en altres casos l’edició fou aliena a la 
Diputació.
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Quadre de les medalles i beques Antoni Agustí

Premi

I Medalla

I Medalla

II Medalla

III Medalla

IV Medalla
IV Medalla

V Medalla

VI Medalla

VII
Medalla

VIII
Medalla
IX Medalla

Any
convocatòria
1948

1949

1954

1957

1960
1963

1966

1969

1974

1978

1981

Any
atorgament
1949

1952

1955

1958

1961
1965

1967

1972

1975

1979

1982

Títol 

Deserta (manca de
nivell requerit)
«Tarragona y el Gran
Rey Jaime I de Aragón»
«El Corregimiento de
Tarragona y su Junta
en la Guerra de la
Independencia»
«Toponimia Superior
de la Arquidiócesis de
Tarragona»
Deserta
«Monografías
comarcales. La
espiritualidad de
Tarragona. La devoción
popular y las plegarias
colectivas en Tarragona
y su Campo (siglos
XIV-XIX)»
Deserta (manca de
treballs presentats)
«Tesoro bibliográfico
de la Confraria i
Congregació de la
Sanch de Jesuchrist,
Tarragona siglos XVI-
XIX»
«Comercio catalán
setecentista: Los
comerciantes de
Altafulla en la segunda
mitad del s. XVIII»
«Notícies sobre el
senyoriu del Morell»
«Comportament polític i
actituds ideològiques al
Baix Camp, 1808-1873»

Població

Calataiud
(Saragossa)
Tarragona

Barcelona

Barcelona

Barcelona

Tarragona

Tarragona

Reus

Autor

Joan Salvat Bové

Josep Maria
Recasens Comes

Pere Català Roca

Joan Salvat Bové

Joan Salvat Bové

Salvador-J.
Rovira i Gómez

Josep Maria
Recasens Comes
Pere Anguera
Nolla



Sergi Borrallo Llauradó
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Premi

I Beca

II Beca
III Beca

IV Beca

V Beca

VI Beca

VII Beca

VIII Beca

Any
convocatòria
1985

1987
1989

1991

1993

1995

1997

1999

Any
atorgament
1985

1987
1989

1991

1993

1995

1997

1999

Títol 

«El procés
desamortitzador
vuitcentista a la
província de Tarragona
en el període de temps
comprès entre l’any
1869 i el 1900»
Deserta
«Església i poder al
segle XVII. L’Arquebisbat
de Tarragona i les
relacions amb la Corona
i la Santa Seu»
«Crònica íntima d’una
família catalana del
segle XIX»
«La societat i economia
de Tarragona
(1260-1407)»
«Història de
l’associacionisme
català contemporani: la
demarcació provincial
de Tarragona
(1868-1964)»
«La necròpolis
oriental de Tàrraco i la
problemàtica del canvi
en el ritual funerari: el
pas de la incineració a
la inhumació»

«La Diputació de
Tarragona (anàlisi
jurídica i històrica dels
seus orígens al 1836)»
Deserta

Població

Tarragona

Tarragona

Tarragona

Tarragona

Barcelona

L’Ampolla

Tarragona

Autor

Salvador-J.
Rovira i Gómez

Antoni M. Jordà
Fernández

Enric Olivé Serret

Maria Bonet
Donato

Pere Solà
Gussinyer

Joan-Vianney M.
Arbeloa i Rigau

Antoni M. Jordà
Fernández
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Premi

IX Beca

X Beca

XI Beca

XII Beca

XIII Beca

XIV Beca

Any
convocatòria
2001

2003

2005

2007

2009

2011

Any
atorgament
2001

2003

2005

2007

2009

2012

Títol 

«La biblioteca d’Antonio
Agustín: Els llibres
impresos»

«Les cases de vins al
Camp de Tarragona,
1860-1936»

«Articulació territorial
i transformacions
econòmiques a la
Catalunya meridional,
1833-1936»
«L’arrencada del
sindicalisme pagès
durant el franquisme a
les Terres de l’Ebre»

«El poblament
protohistòric del Camp
de Tarragona»
«Les fortificacions de
costa republicanes al
litoral tarragoní
1936-1939»
«Espai, demografia,
església i poder.
Vila-rodona al segle 
XVIII»
«Les comarques de 
Tarragona a l’Alta Edat 
Mitjana, segles VII-XII»

Població

Tarragona

Reus

Reus

Tarragona

Reus

Valls

Salou

Calafell

Vila-rodona

Tarragona

Autor

Joan Francesc
Alcina Rovira i
Joan Salvadó
Recasens
Anna Figueras
Torruella

M. Jesús Muiños
Villaverde i
Vicent Terol Grau

Antoni Gavaldà
Torrents

Pedro Otiña
Hermoso

Ángel Patricio
Archilla Navarro
(renúncia)

Josep
Santesmases
Ollé

José Javier Guidi 
Sánchez
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Beca Manuel de Montoliu

Manuel de Montoliu (Barcelona, 1877-1961) fou historiador i crític literari, a 
més de ser el primer director de l’Institut. L’any de la seva mort, la Diputació de 
Tarragona creà la beca d’investigació filològica, crítica literària i literatura. Els 
membres de l’Institut, i especialment la Secció de Filologia i Història Literària, 
participaren en el tribunal o jurat qualificador per concedir la beca Manuel de
Montoliu. La concessió de la beca comportava el pagament dels diners però no 
l’obligació de publicar els treballs; per tant, alguns dels estudis resultants es van 
editar externament o sota un títol lleugerament modificat. En altres casos el 
treball no es publicà o la beca quedà deserta. El premi estava dotat, inicialment, 
amb 50.000 pessetes, l’any 1976 s’incrementà a 75.000, el 1978 a 100.000, el 
1981 a 250.000, el 1985 a 500.000, el 1987 a 750.000 i el 2003 a 1.000.000 
(6.000 euros). La beca es convocava anualment, fins que el 1984 la Diputació de 
Tarragona la canvià a una periodicitat biennal.

AGDT. Fons d’imatges 1685. Entrega de la primera Beca Manuel de Montoliu a Miguel Gual Camarena (davant 
de tot). Sala d’actes de la Diputació a la Plaça de la Font, 18 de maig de 1962. Foto: Vallvé.
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Quadre de les beques Manuel de Montoliu

Premi

I Beca

II Beca

III Beca

IV Beca

V Beca

VI Beca

VII Beca

VIII Beca

IX Beca

X Beca

Any
convocatòria
1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

Any
atorgament
1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

Títol 

«Vocabulario del
comercio medieval.
Colección de aranceles
aduaneros de la Corona
de Aragón
(siglos XIII-XIV)»
«Ser y estar, en la obra
de Gonzalo de Berceo»
«Retórica sacra
española del Siglo de
Oro»
«El llenguatge de
l’Epistolari Català dels
Borja»
«Regiment de
preservació de
pestilència, d
Jaume d’Agramunt
(s. XIV). Transcripció,
introducció i estudi
lingüístic»
«Notes fonètico-
fonològiques sobre el
consonantisme català
a la llum dels mètodes
articulatius i acústics
moderns»
«Estudio General sobre
el fenómeno literario-
litúrgico de la Verbeta»
«Contribució a l’estudi
dels dialectes catalans»
«Crònica General de
Pere III El Cerimoniós»
«Cants i jocs d’infants
en parla catalana a
l’Alguer»

Població

Xeresa
(València)

Madrid

Alcover

Sóller
(Mallorca)

Campos
(Mallorca)

Constantí

Montblanc

Tarragona

Tarragona

L’Alguer
(Sardenya)

Autor

Miguel Gual
Camarena

Pedro Javier
Cabello Martínez
Antonio Martí
Alanís

Miquel Arbona
Pizà

Joan Veny Clar

Ramon Cerdà
Massó

Francesc
Bonastre Bertran

Joan Martí
Castell
Amadeu J.
Soberanas Lleó
Pasqual Scanu
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Premi

XI Beca

XII Beca

XIII Beca

XIV Beca

XV Beca
XVI Beca

XVII Beca

XVIII Beca

XIX Beca

XX Beca

XXI Beca

Any
convocatòria
1972

1974

1976

1978

1980
1981

1983

1985

1987

1989

1991

Any
atorgament
1972

1975

1977

1978

1980
1982

1984

1985

1987

1989

1991

Títol 

«Estudi sobre el lèxic
de la zona lingüística
fronterera del Baix Aragó
 de parla catalana»
«Estudio del verbo en el
nivel del habla culta de
la Ciudad de Santa Cruz
de Tenerife»
«Compilación y estudio
de la toponimia
marítima de Tarragona»
«El Costumisme, gènere
romàntic, la Renaixença
literària catalana»
Deserta
«Estudi del dialecte
tortosí»
«Transcripció, anotació
i comentari de la
correspondència de
Pere Barnils, Antoni
Griera i Mn. Antoni M.
Alcover a Manuel de
Montoliu»
«L’obra crítica de Manuel 
de Montoliu»
«Fonètica descriptiva
del català dialectal»
«Dedicació de l’escriptor
Josep Pin i Soler a la
novel·la en el segment
temporal 1869-1892»
«Infraestructura que
orienti críticament
l’estudi de la literatura
catalana»

Població

Barcelona

La Laguna
(Tenerife)

Tarragona

Vilanova
i la Geltrú
(Barcelona)

Tortosa

Cornellà
del Terri
(Girona)

Valls

Barcelona

El Pla de
Santa Maria

Sitges
(Barcelona)

Autor

Joaquim Rafel
Fontanals

Ana del Carmen
Pérez Hernández

M. Teresa
Muntanya Martí

Oriol Pi de
Cabanyes

M. Àngels
Massip Bonet
Joan Julià Muné

Margarida
Aritzeta Abad
Daniel Recasen
Vives
Josep M.
Domingo Clua

August Bover
Font
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Premi

XXII Beca 

XXIII Beca

XXIV Beca
XXV Beca
XXVI Beca

XXVII
Beca
XXVIII
Beca

XXIX Beca

XXX Beca

XXXI Beca

Any
convocatòria
1993 

1995

1997
1999
2001

2003

2005

2007

2009

2011

Any
atorgament
1993

1995

1997
1999
2001

2003

2005

2007

2010

2012

Títol 

«Estudi micro-lingüístic
a la comarca de la Terra
Alta» 
«L’ortografia catalana
contemporània. Una
introducció a les causes
bàsiques de les regles i
els problemes actuals»
Deserta
Deserta
«La llengua catalana en
el pensament d’Antoni
Rovira i Virgili»
«Vocabulari del rajoler»

«L’establiment
d’una comunitat
sociolingüística
catalana en el marc de
la globalització»
«Domènec Guansé: de
la crítica a la pràctica de
la novel·la»
«Toponomàstica del
terme antic de Tamarit
de Mar»

Accèssit: «Viatge literari
per la vall del Gaià. La
ribera de Santes Creus»
«Itàlia com a mirall
cultural. Estudi sobre
les afinitats de Manuel
de Montoliu amb l’art i
la literatura italiana»

Població

Cambrils

Picassent
(València)

El Morell

Tarragona

Cambrils

Reus

Reus

Vila-rodona

Barcelona

Autor

Pere Navarro
Gómez 

Abelard
Saragossà Alba

Jordi Ginebra
Serrabou

M. Teresa
Muntanya Martí
Miquel Àngel
Pradilla Cardona

Montserrat
Corretger Sáez

Ramon Amigó
Anglès

Josep
Santesmases
Ollé
Francesco 
Ardolino
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MAMT. Arxiu fotogràfic 1489. Concessió de la VIII Beca Manuel de Montoliu. Sala d’actes de la Diputació, 
2 d’octubre de 1969. El guanyador Joan Martí (esquerra) i el guanyador de la IX beca, Amadeu-J. Soberanas 
(dreta). Foto: Chinchilla

Concursos de narracions

Paral·lelament a la beca Montoliu, l’any 1962 es convocaren un altre tipus 
d’activitats literàries: els concursos de narracions populars, dotats d’un premi de 
5.000 pessetes. 

Un tractava sobre la temàtica nadalenca i portava per títol «Narraciones y leyendas 
navideñas de la provincia». Només s’hi presentà un treball, que no reunia les 
condicions establertes per la convocatòria, i per tant va quedar desert. L’altre 
concurs portava per nom «Narraciones y leyendas populares» i hi participaren 
cinc treballs. El jurat qualificador va atorgar el premi a Leyendas históricas de 
Tarragona, d’Amadeu J. Soberanas Lleó, i els altres quatre van ser Sol Ixent, 
Tarragona endavant, Ebro i Gent del Camp, gent del llamp. 

El treball guanyador es publicà l’any 1965 amb la col·laboració del mateix 
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Institut, però la publicació es va acabar retirant a posteriori del mercat perquè 
incloïa una llegenda sobre l’origen de Reus que va crear malestar a la premsa i a 
la ciutadania reusenca, i sobre la qual ja hem fet referència. 

L’any 1963 es convocà un segon concurs de «Narraciones y leyendas populares», 
que s’havia de concedir l’any següent; la dotació del premi augmentà a 8.000 
pessetes. El poc èxit de participació, sumat a la polèmica acabada de citar, 
provocaren l’acabament dels concursos, ja que danyaven la imatge de la Institució 
i no s’havien assolit els objectius previstos.

Premis

A banda de les medalles, les beques i els concursos esmentats, l’Institut no portà 
a terme iniciatives en forma de premis. No obstant això, col·laborà en altres 
d’organitzats per organismes aliens. 

L’Ajuntament de Tarragona, amb motiu de la celebració del centenari de la Rambla 
Nova l’any 1954, convocà uns Jocs Florals i demanà a l’Institut el lliurament d’un 
premi. El president de la Diputació, que formava part de la comissió organitzadora, 
va resoldre unir el premi de l’Institut amb el de la Reial Societat Arqueològica 
Tarraconense sota el tema «Bio-bibliografia de Hernández Sanahuja». Finalment, 
les 500 pessetes del premi es van concedir a altres treballs que n’eren mereixedors 
a criteri del jurat qualificador, ja que el tema proposat va quedar desert. 

El mes de juny del 1980 tingué lloc als salons de l’Institut el lliurament dels III 
Premis Fi de Carrera instituïts per Dow Chemical Ibérica, SA. Presidí l’acte el 
promotor, Joan Ventura Solé, i els parlaments els van fer Ricomà, Duarte i Ventura. 

El Centre d’Iniciatives i Turisme de Torredembarra, amb el patrocini de Caixa 
de Tarragona i el Consell Comarcal del Tarragonès, convocà la primera edició 
del Premi d’investigació local Antoni Roig, l’any 1991, adreçat a totes les escoles 
de les comarques de Tarragona. L’Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon 
Berenguer IV hi tingué un paper important, ja que va nomenar-ne el jurat, i a 
més els treballs presentats havien de publicar-se dins l’Institut. Malgrat això, els 
membres del Consell Permanent no van adquirir el compromís de conservar-
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los i publicar-los. El jurat concedí el primer premi al treball «L’evolució urbana 
de la ciutat de Tarragona», realitzat per l’IES de Torredembarra i coordinat per 
la professora Carme Miquel i Solé; el segon premi va ser per a «Renoms de la 
Bisbal del Penedès», elaborat per l’Institut de Batxillerat de l’Arboç i tutoritzat 
pel docent Antoni Grau.

Col·loquis i simposis 

Amb l’inici de la democràcia, a mitjan de la dècada dels anys setanta es 
començaren a organitzar activitats diverses, de manera generalitzada, relacionades 
amb la cultura, l’art, la història, la llengua i la literatura o la música, on no hi 
faltaren commemoracions històriques de personatges rellevants en l’àmbit local 
o nacional. Des de l’Institut se n’organitzaren diverses, normalment de manera 
col·laborativa amb altres centres o administracions públiques.

El Ramon Berenguer IV, amb la col·laboració del Capítol de Canonges de la 
Seu, organitzà el I Col·loqui d’Història i Art, a la Catedral de Tarragona, els 
dies 19, 20 i 21 de març de 1976. L’Arxiu Històric Arxidiocesà s’encarregà de 
gestionar les inscripcions.

Quadre de les ponències del I Col·loqui d’Història i Art

Autor
José Sánchez Real 
Francesc X. Ricomà Vendrell 

Salvador Ramon Vinyes
 
Joan F. Cabestany 
Josep M. Sans Travé 
Josep M. Recasens Comes 
Lluís Navarro Miralles 
Emma Liaño Martínez 
Salvador-J. Rovira i Gómez 
M. Antònia Ferrer Bosch 

Ponència
Presentació 
«Fuentes documentales inéditas para el estudio del Camp
de Tarragona» 
«Bibliografía medieval del Camp de Tarragona y temas en
estudio» 
«Temas medievales tarraconenses para ser estudiados» 
«Bibliografía de la Conca de Barberà y Priorat»
«Bibliografía moderna tarraconense y temas en estudio» 
«Tarragona moderna: temas de orientación para su estudio» 
«Arte medieval, moderno y contemporáneo tarraconense» 
«Bibliografía contemporánea tarraconense»
«Temas de estudio sobre Tarragona contemporánea» 
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A més de les ponències, també va haver-hi un concert d’orgue de música barroca 
del concertista Pío Tur Mayans (Formentera, 1933 - Palma, 2009), que s’interpretà 
entre les ponències de la tarda del dissabte. L’assistència de participants va ser 
molt nombrosa, i l’Institut es va comprometre a continuar organitzant col·loquis 
en els anys vinents.

El I Col·loqui d’Estratigrafia i Paleontologia del Triàsic i Pèrmic a Espanya es 
realitzà l’octubre de 1976. El programa tenia una durada de quatre dies: les 
comunicacions científiques es feren els dies 4, 5 i 7, a Tarragona; i el 6 es feu 
una sortida per visitar, de manera presencial, el Triàsic de la serra de Prades. 
Els dies següents al col·loqui (del 8 a l’11), es programaren unes excursions al 
Pèrmic i el Triàsic del Sistema Ibèric i les vores del Sistema Central (Nuévalos, 
Molina de Aragón, Ayllón-Atienza, Sigüenza). La comissió organitzadora 
de l’esdeveniment estava formada per Aitasa, Campsa, el Centro de Estudios 
Segundinos (Sigüenza), el Comité Español de Estratigrafía, Coparex Española 
SA, el Departament d’Estratigrafia de la Universitat Complutense de Madrid, el 
Departament de Geologia Econòmica del CSIC, Enadimsa, Hispanoil, l’Institut 
d’Estudis Tarraconenses, l’Institut Geològic i Miner d’Espanya, la Junta d’Energia 
Nuclear, Shell España NV i Unión Texas España.

El 1r Col·loqui d’Història del Camp de Tarragona, Conca de Barberà i Priorat 
s’organitzà a Tarragona, els dies 26 i 27 de setembre de 1979, amb el tema «La 
problemàtica demogràfica». La comissió organitzadora va tenir el suport de la 
Casa de Cultura, l’Arxiu Històric Provincial i l’Institut d’Estudis Tarraconenses, 
que va editar les comunicacions de l’esmentat col·loqui, centrat en el moviment 
demogràfic entre els segles XIV i XX.

Quadre de les ponències del 
I Col·loqui d’Història del Camp de Tarragona, Conca de Barberà i Priorat

Autor
Josefina Cubells

Javier Herrera

Ponència
«Fons documentals per a la investigació demogràfica
de l’Arxiu Històric Provincial i la Delegació d’Hisenda de
Tarragona»
«Los padrones de cédulas personales como fuente para los
estudios demográficos. El de Reus de 1920»
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Autor
Josep Maria Recasens

Antoni Virgili

Josep Maria Porta

Antonio Moreno i 
Luis Navarro
Antonio Moreno i 
Luis Navarro
Antoni M. Jordà

Pere Anguera i Jordi Melich

Salvador-J. Rovira
Josep M. Torras

M. Bonet, R. Clols, F. Collado,
M. Esporrín, P. Fernández,
E. Mercadé, M. Monclús 
Luis Navarro i
Salvador-J. Rovira
M. Antònia Ferrer
Montserrat Esporrín,
Montserrat Maroto,
Montserrat Monclús i
Isabel Montoya
Pedro Antonio Heras

Jaume Aresté

Joan M. Albert i
Ramon Pelegrí
Montserrat Duch

Ponència
«La població de la ciutat de Tarragona (s. XVI-XVIII),
estudi de les fonts»
«El paper de la pesta negra del 1348 sobre la demografia
de Tarragona: problemes de mètode i intent de construcció»
«Una aproximació a la població de Montblanc: estat de
la qüestió (s. XIV, XV, XVI i XVIII)»
«La crisis demográfica del s. XVII en el Baix Camp
(1591-1692)»
«La recuperación demográfica en la primera mitad
del s. XVIII en el Baix Camp (1677-1762)»
«Aportaciones a la demografía a partir del estudio
de capbreus» 
«Immigració i matrimonis a Reus entre 1700 i 1711,
notes per a una revisió de la història demogràfica»
«Demografia de la vila d’Altafulla (s. XVIII)»
«Aproximació metodològica a les categories socials
urbanes. Els majors contribuents de Tarragona durant el
segle XVIII»
«Cuantificación de la población activa de la ciudad de Reus
a través de los Miquelets en 1795»

«La población activa masculina del Tarragonès
(Corregimiento de Tarragona) el año 1795»
«Estudi demogràfic de la ciutat de Tarragona: 1820-1824»
«Estudi demogràfic de Cambrils a través del s. XIX»

«Distribución de la población de Tarragona a mediados del
siglo XIX. Notas para un estudio»
«La población de la ciudad de Tarragona a mediados del 
siglo XIX»
«El Priorat: Agricultura i població»

«Moviment migratori: Constantí 1960-1978»

L’any 1984 la Societat d’Onomàstica demanà col·laboració per organitzar la I 
Trobada a Tarragona. L’Institut acceptà i, conjuntament amb el Departament de 
Filologia Catalana, de la Facultat de Filosofia i Lletres de Tarragona (Universitat 
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de Barcelona), organitzà el IX Col·loqui d’Onomàstica, que tingué lloc els dies 
13 i 14 d’abril, a la Casa Montoliu. 

A més de la inauguració i les comunicacions, el programa també incloïa una 
visita a l’Arxiu Històric de Tarragona, la recepció del president de la Diputació 
i de l’Institut, una visita a la ciutat de Tarragona i un dinar de germanor. Els 
ponents que intervingueren foren Agustí Altisent, Ramon Amigó, Pere Anguera, 
Pere Balañà, Joan F. Cabestany, Albert Manent, Carles Maristany, Jesús Massip, 
Enric Moreu-Rey, F. Xavier Ricomà, Salvador-J. Rovira i Jaume Vidal Alcover. 

La Secció d’Arqueologia i Història va proposar, el mateix any, la participació 
de l’Institut en les jornades commemoratives del VII Centenari de la mort de 
Pere el Gran, organitzades per l’Arxiu Històric de Santes Creus. Obtingueren 
l’aprovació del Consell Permanent.

L’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC) organitzà, 
l’any 1985, el VII Col·loqui Internacional, sota el patrocini de la Universitat de 
Barcelona (UB) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Se celebrà a 
Salou entre els dies 1 i 5 d’octubre; a més, el diumenge 6 es va fer una excursió 
per visitar la ciutat de Tortosa i el delta de l’Ebre. Al programa hi estaven 
incloses diverses inauguracions d’exposicions bibliogràfiques de diferents àmbits 
territorials —català, tarragoní, comarcal i local—, que es muntaren a la Facultat 
de Tarragona, al Museu d’Art Modern i al Centre de Lectura de Reus. També 
es presentà la Miscel·lània Badia i Margarit i es visitaren el monestir de Poblet i la 
ciutat de Tarragona, i també va tenir lloc l’Assemblea plenària de l’AILLC. 

El comitè organitzador estava format per: Joan Veny, president; Joan M. Pujals, 
secretari; Francesc Xavier Ricomà, tresorer; i Teresa Cabré, Joaquim Clavé, 
Montserrat Corretger, Joan Masdéu, Josep Moran, Pere Navarro, Josep M. Pujol, 
Francesc Roig, Mila Segarra, Jaume Vidal Alcover i Olga Xirinacs, vocals. La 
Junta de Govern de l’AILLC tenia una representació de diverses parts del món; 
els seus membres eren: Arthur Terry (Essex), president; Giuseppe Tavani (Roma), 
vicepresident; Josep Massot (Montserrat), secretari; Joan M. Pujals (Tarragona), 
vicesecretari; Nic Stolp (Utrecht), tresorer; i Rolf Eberenz (Basilea), Alan Yates 
(Sheffield), Joseph Gulsoy (Toronto) i Joaquim Rafel (Barcelona), vocals.
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Quadre de les ponències del 
VII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes

Conferències plenàries
Arthur Terry
Alexandre Masoliver

Amadeu-J. Soberanas

Taula rodona
August Bové, Teresa Cabré,
Narcís Garolera, Enric Iborra,
Joaquim Mallafrè,
Damià Pons i Jaume Sans

Ponències de lingüística
Joseph Gulsoy
Joan Martí i Castell

Joan Mascaró
José Antonio Pascual
Philip D. Rasico

Daniel Recasens
Joan Veny
Jordi Castellanos
Angelika Maas
Oriol Pi de Cabanyes

Discurs inaugural
«Què llegiren i escriviren els monjos de Poblet en sis 
segles (1150-1835)»
«Textos dramàtics tarraconenses»

«Problemes de l’ensenyament de la llengua i la literatura 
catalanes»

«La fragmentació dialectal del català»
«Dialectologia social. Estudi de les localitats d’Alió
(Alt Camp), la Febró (Baix Camp), Marçà (Baix Priorat) i
 la Torre de Fontaubella (Priorat)» 
«Teoria lingüística, dialectologia i domini català»
«Las explicaciones del sustrato aplicadas al catalán»
«Consideracions fonològiques sobre el parlar de
l’Alt Urgell a l’Edat Mitjana»
«Temes de fonètica dialectal del català»
«La dialectologia catalana: realitats i perspectives»
«La narrativa curta en el Modernisme»
«Mercè Rodoreda, perspectiva variable»
«Risorgimento i Renaixença. A propòsit de les relacions
entre política i literatura»
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Ponències de literatura
Jordi Castellanos
Angelika Maas
Oriol Pi de Cabanyes

Vicent Simbor

Antònia Tayadella

Jaume Vidal Alcover
Alan Yates

«La narrativa curta en el Modernisme»
«Mercè Rodoreda, perspectiva variable»
«Risorgimento i Renaixença. A propòsit de les relacions
entre política i literatura»
«La lluita per la normalització de la narrativa valenciana
durant el primer terç del segle XX»
«Els Jocs Florals, plataforma per a la prosa de creació
(1862-1882)»
«Llengua i literatura en l’obra de J. Pin i Soler»
«Assaig d’una taxonomia de la novel·la modernista»

L’Institut cooperà també amb el III Col·loqui d’Història Agrària, organitzat pel 
Centre d’Estudis d’Història Rural, que va tenir lloc el febrer del 1990 a Vilafranca 
del Penedès. El secretari, Salvador-J. Rovira, presentà una comunicació que 
portava per nom «Preus dels vins i els aiguardents al mercat de Reus (1826-
1829)».

A banda dels col·loquis organitzats en els àmbits de la història, l’arqueologia, l’art 
o la llengua i la literatura, també se celebraren simposis per estudiar l’activitat 
rellevant de personatges tarragonins destacats. 

L’Ajuntament de Tarragona commemorà, l’any 1991, el centenari de la mort 
de Bonaventura Hernández Sanahuja (Tarragona, 1810-1891), arqueòleg 
autodidacte, primer director del Museu Arqueològic, a més d’inspector 
provincial d’Antiguitats. La comissió coordinadora estava formada per Amics de 
Tarragona, l’Arxiu Històric Municipal, l’Arxiu Històric Provincial, l’Associació 
Filatèlica i Numismàtica, l’Ateneu de Tarragona, la Biblioteca Pública, el Centre 
d’Arqueologia Urbana, el Departament de Geografia i Història de la Universitat 
de Barcelona a Tarragona, Edicions El Mèdol, l’Estació de Recerca Bibliogràfica 
i Documental Margalló del Balcó, l’Hemeroteca Caixa Tarragona, l’Institut 
d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, el Museu Nacional Arqueològic i 
la Reial Societat Arqueològica Tarraconense. La celebració de l’Any Hernández 
Sanahuja s’inicià el mes de novembre, amb la col·locació del bust de bronze 
a l’Ajuntament i la placa commemorativa a la casa on va viure, i acabà l’abril 
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del 1992 amb la presentació de la seva bibliografia, treball a cura d’Amadeu 
J. Soberanas i Jaume Massó, editada per l’Institut. Enmig hi hagué diverses 
publicacions, exposicions i conferències relacionades amb l’homenatjat. 

El Consell Permanent de l’Institut acordà, l’any següent, commemorar el 150è 
aniversari del naixement de Josep Pin i Soler (Tarragona, 1842 - Barcelona, 1927), 
prosista, traductor i dramaturg del moviment realista. Va ingressar a l’Acadèmia 
de Bones Lletres de Barcelona (1912) i a la de la Llengua Catalana (1917), a més 
de presidir els Jocs Florals de Barcelona del 1917.

Entre les idees proposades hi havia organitzar un simposi sobre l’autor, de tres 
dies de durada, durant la primera quinzena de novembre; encarregar ponències 
concretes sobre diversos aspectes de l’autor; escenificar una obra de teatre seva; 
editar una selecció de textos costumistes sobre Tarragona de la trilogia de Pin 
i Soler, dins la col·lecció «Els Llibres de la Medusa»; editar el treball de la beca 
Montoliu de Josep M. Domingo sobre l’autor, i que, paral·lelament, la Universitat 
organitzés un congrés. 

MAMT. Arxiu fotogràfic 11.125. Simposi Pin i Soler. Museu d’Art Modern, 26-28 de novembre de 1992. Els 
membres de la secció de Filologia i Història Literària amb familiars de Pin i Soler. D’esquerra a dreta: Carme 
Mas, Josep M. Domingo, Olga Xirinacs, Sara Pujol, Francesc Roig, Alícia Pin, el seu marit i el seu fill. Foto: 
Alberich
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El simposi es va celebrar a la seu del Ramon Berenguer IV, entitat organitzadora, 
entre els dies 26 i 28 de novembre. El dijous 26 es va fer l’acte inaugural, a càrrec 
del president de la Diputació, Joan M. Pujals, i després s’inaugurà l’exposició de 
material biobibliogràfic de Pin i Soler. Durant tota la jornada del divendres i el 
matí de dissabte tingueren lloc les nombroses ponències i comunicacions.

Quadre de les ponències del Simposi Pin i Soler

Autor
Magí Sunyer (URV)
Amadeu-J. Soberanas (BC)
Antònia Tayadella (UB)
Josep Lluís Savall

Ramon Amigó -
M. Teresa Montanya
Josep M. Domingo
Pere Anguera (URV)
Joan Solé
M. Carme Mas
Enric Gallén (UB)
Joan Cavallé -
Joaquim Mallafrè (URV)
Àlvar Maduell
Francesc Roig
Joaquim Molas (UB)

Ponència
«El costumisme a la trilogia de Pin i Soler»
«Pin i Soler, antinormatiu»
«La figura de l’artista a la trilogia de Pin i Soler»
«Aspectes del vocabulari pescador en la trilogia de
Pin i Soler»
«L’onomàstica a l’obra de Pin i Soler»

«Un desig burgès: sobre la clausura de la ficció dels Garriga»
«L’ideari polític i social de Pin i Soler»
«El fet casteller a l’obra de Pin i Soler»
«Pin i Soler i la dona»
«El teatre de Pin i Soler»
«Pin i Soler, traductor en català dels humanistes»

«Projecció lul·liana de Pin i Soler»
«La Tarragona literària a l’època de Pin i Soler»
Clausura del Simposi

També es feren tres blocs d’aportacions, de caràcter més breu i intercalades entre 
les esmentades ponències i comunicacions.
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Quadre de les aportacions del Simposi Pin i Soler

Autor
Jaume Massó

M. Carme Mas
Francesc Roig
Joan Cavallé
M. Teresa Rafecas

Francesc Roig
Josep Anton Baixeras
Josep Bargalló
Margarida Aritzeta
Joan Cavallé

Aportació
«Bonaventura Hernández Sanahuja (1810-1891) i
Josep Pin i Soler (1842-1927): apunts sobre la relació
de dos tarragonins famosos»
«Pin i Soler i Dolors Monserdà. A propòsit d’una carta»
«Pin i Soler i la seva relació amb la família Font de Rubinat»
«Pin i Soler: amor als llibres i a la llengua»
«Estudi comparatiu de Sogra i nora, La tia Tecleta i
La Baronessa, de Josep Pin i Soler»
«Alguns escriptors castellans vistos per Pin i Soler»
«Pin i Soler i els escacs»
«El seguici popular de Santa Tecla»
«La família dels Garrigas, una novel·la de tesi… reaccionària»
«Pin i Soler, Vidal Alcover i la trilogia»

Es presentaren dues publicacions de l’autor, que anaren a càrrec de Margarida 
Aritzeta, Calaix de sastre. Aplec de provatures literàries, a cura de Josep M. Domingo, 
i Antologia tarragonina, a cura de Josep Bargalló i Magí Sunyer. A última hora 
del dissabte es programà un concert de cant i piano, que portava per títol La 
música al temps de Pin i Soler, a càrrec de M. Teresa Català i Marta Sardaña, del 
Conservatori Professional de Música de la Diputació de Tarragona.

Els assistents al Simposi foren més de setanta; sobretot, es tractà de professors —de 
secundària i d’universitat— i estudiants, però també hi havia filòlegs, correctors, 
bibliotecaris, antropòlegs, funcionaris, enginyers, químics, economistes, etc., amb 
un alt grau de participació femenina. Va ser un dels actes organitzats íntegrament 
per l’Institut que va tenir més èxit d’interès i participació.
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AGDT. Fons IET “RBIV”. Díptic del Simposi Pin i Soler. Tarragona, 26-28 de novembrer de 1992.

L’Ajuntament de Tarragona commemorà, l’any 1994, el centenari del naixement 
de Domènec Guansé (Tarragona, 1894 - Barcelona, 1978), amb la col·laboració 
de l’Institut d’Estudis Tarraconenses i Edicions El Mèdol. L’homenatjat fou un 
periodista, novel·lista i traductor català que exercí durant la Segona República 
i, posteriorment, des de l’exili (Santiago de Xile). El seu llegat està format per 
nombroses obres de gran rellevància. Els actes d’homenatge se centraren en el 
mes de març: es descobrí una placa commemorativa a la casa on va néixer (carrer 
Méndez Núñez, 11) i es presentaren els llibres Abans d’ara. Retrats literaris, a la 
sala d’actes de l’Ajuntament, i De Maragall a l’exili, a la sala d’actes de l’Institut.

La Societat Verdaguer coordinà la commemoració d’El Segle Romàntic (xix), l’any 
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1995, aprofitant l’aniversari del naixement o la mort de determinats personatges: 
Jacint Verdaguer i Santaló (Folgueroles, 1845 - Vallvidrera, 1902), Àngel Guimerà 
i Jorge (Santa Cruz de Tenerife, 1845 - Barcelona, 1924) i Josep Yxart i de 
Moragas (Tarragona, 1852-1895).

El mes de febrer, conjuntament amb la Biblioteca-Museu Víctor Balaguer, 
s’organitzà un col·loqui sobre «El Romanticisme» a Vilanova i la Geltrú; el mes 
de maig, amb el Patronat d’Estudis Osonencs i la Casa-Museu Verdaguer de 
Folgueroles, un col·loqui sobre «L’obra literària dels deu darrers anys de Jacint 
Verdaguer», a Vic i a Folgueroles; el mes de setembre, juntament amb la Comissió 
En Guimerà, l’Institut del Teatre i l’Institut d’Estudis Penedesencs, el Col·loqui 
«Àngel Guimerà i el teatre del segle xix», a Sant Salvador (El Vendrell), i el 
mes de novembre, amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Tarraconenses 
i la URV, el col·loqui «Josep Yxart i el seu temps», a Tarragona. La comissió 
organitzadora estava integrada per Margarida Aritzeta, Rosa Cabré, Josep M. 
Domingo, Francesc Roig, Magí Sunyer i Antònia Tayadella. Hi col·laboraren la 
família Yxart, la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Tarragona, l’Ateneu 
Barcelonès, l’Arxiu de la Ciutat de Barcelona, la Biblioteca de Catalunya i el 
Museu d’Art Modern de Tarragona.

MAMT. Arxiu fotogràfic 11.153. Inauguració del Col·loqui Yxart. Museu d’Art Modern, 23 de novembre de 1995. 
D’esquerra a dreta: Francesc Xavier Ricomà, Rosa Cabré, Josep Mariné, Estanislau Pastor i Pere Farrés. Foto: 
Alberich
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Una setantena de persones vingudes d’arreu del país assistiren a l’acte sobre Yxart 
que tingué lloc entre els dies 23 i 25 de novembre, a la seu de l’Institut (carrer 
Santa Anna, 8). En el decurs del Col·loqui s’inauguraren dues exposicions, una 
de material biobibliogràfic sobre l’autor en qüestió i l’altra de pintura: «Rusiñol 
a Tarragona: Paisatges i amistats», de Vinyet Panyella. Francesc Fontbona presentà 
els llibres inèdits d’Yxart La descoberta de la gran ciutat: París 1878 i Tarragona: 
Notes de color, ambdós a cura de Rosa Cabré.

Quadre de les ponències del Col·loqui Yxart

Autor
Rosa Cabré
Salvador-J. Rovira

Enric Cassany i
Antònia Tayadella
Francesc Fontbona
Manuel Aznar
Jordi Carbonell
Sergi Beser

Ponència
«Tradició i innovació en la crítica de Josep Yxart»
«Infància, adolescència i joventut de Josep Yxart i
de Moragas»
«Miquel i Badia, crític literari»

«Josep Yxart i la crítica del seu temps»
«Josep Yxart, crític del teatre espanyol»
«La crítica d’art de Josep Yxart»
«Josep Yxart i la crítica literària de la Restauració»

Es publicaren les actes del Col·loqui amb el contingut de les ponències, els treballs 
inèdits de Josep Yxart, a cura de Rosa Cabré, i també el tríptic commemoratiu.

La Secció d’Arqueologia i Història va proposar, l’any 1996, organitzar unes 
jornades en commemoració de la primera edició de Tarragona Cristiana, d’Emili 
Morera. El Consell Permanent va creure que eren unes jornades molt atapeïdes 
i poc obertes a altres institucions. S’acordà convocar el secretari de la Secció, 
Salvador-J. Rovira, per plantejar-li altres possibilitats, entre les quals la reedició 
del volum iii de Tarragona Cristiana, l’edició d’un llibre d’articles a l’entorn 
d’Emili Morera i la presentació d’aquestes publicacions amb una conferència o 
una taula rodona.
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Conferències

La primera conferència a càrrec de l’Institut és la que va tenir lloc amb motiu de 
la seva inauguració, el febrer del 1952, que portà per títol «Ramon Berenguer IV, 
restaurador y liberador», pronunciada per Enric Bayerri Bertomeu. 

La primavera de l’any 1954, amb motiu de l’Any Marià, se’n va organitzar una 
altra que portava per nom «La Inmaculada, dogma de belleza», pronunciada pel 
poeta i escriptor Mn. P. Joan Bautista Bertran a la sala de sessions de la Diputació 
de Tarragona. L’activitat anà a càrrec de la Secció de Filosofia i Teologia.

En una reunió del Consell Permanent del 1956, Manuel de Montoliu proposà 
donar una conferència a la sala d’actes de la Diputació per commemorar el 
centenari del naixement de l’investigador i polígraf Marcelino Menéndez Pelayo, 
que se celebraria a tot Espanya per mitjà dels principals centres de cultura. L’acte, 
que havia de tenir lloc el mes de maig, es va ajornar per motius imprevistos i va 
passar al mes de desembre.

L’any següent, el Consell Permanent va exposar els actes que s’estaven preparant 
per commemorar el primer centenari del naixement del novel·lista Narcís 
Oller, nascut a Valls, i s’acordà participar-hi conjuntament amb la Reial Societat 
Arqueològica Tarraconense.

El 1963 el director, Salvador Vilaseca Anguera, va fer diverses conferències: 
al Centre de Lectura de Reus, «Exploraciones espeleológicas y Prehistoria» i 
«Los yacimientos arqueológicos de la Cueva de la Font Major, de Espluga de 
Francolí», i al Museu-Arxiu de Montblanc, «La investigación prehistórica». Joan 
Baptista Manyà en pronuncià una altra, el dia 28 de febrer, que portava per títol 
«La tragedia teológica de Unamuno. Su paulinismo», a la Casa de Cultura, seu 
de l’Institut. 

El poeta i prevere Miquel Melendres proposà, en un Ple del 1966, al mossèn 
Antoni Romañà que donés una conferència sobre els últims fets sobre la 
investigació espacial. El Sr. Romañà ho acceptà amb molt de gust i es programà 
per als mesos de març o abril.
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L’any 1970 tingueren lloc diverses conferències més. La Secció de Geografia i 
Ciències Naturals en va organitzar una sobre el tema «Evolución biológica y 
evolución humana», que va anar a càrrec del Dr. Josep Gibert Clols. En els mesos 
de novembre i desembre, la Reial Societat Arqueològica, en col·laboració amb 
el Museu Arqueològic Provincial, va organitzar un cicle de conferències sobre 
prehistòria i arqueologia, sota la direcció de Manuel Bergés Soriano, que va tenir 
un èxit notable. 

Quadre del cicle de conferències sobre prehistòria i arqueologia

Autor
Salvador Vilaseca
Miquel Llongueras

Ricardo Bautista

Josep Barberà

Manuel Bergés

Data
20/11/1970
26/11/1970

3/12/1970

10/12/1970

15/12/1970

Títol
«La prehistoria en las comarcas tarraconenses»
«Arte, civilización material y vida espiritual en el
Paleolítico»
«El Neolítico, los monumentos megalíticos y las culturas
de la edad del bronce»
«Los pueblos indígenas prerromanos y
las colonizaciones»
«La romanización a través de las excavaciones»

En el II Congreso Nacional de Artes y Costumbres Populares, que va tenir 
lloc a Còrdova el maig del 1971, Salvador Román exposà «Tejidos y bordados 
de la Catedral de Tarragona», i Francesc Xavier Ricomà, «Notas sobre casas y 
objetos caseros en la Tarragona del siglo xv». En la reunió del Ple del Patronato 
José María Quadrado que va tenir lloc a Sant Sebastià el desembre del mateix 
any, José Sánchez Real presentà un treball que portava per títol «La Sociedad 
Económica de Amigos del País de Tarragona», que va editar l’Institut el 1972. 
La Secretaria General també rebé l’oferiment de Pedro Echevarría Bravo per 
donar una conferència sobre l’Any Sant Compostel·là. I l’abril del 1973 Ricomà 
pronuncià una conferència que portà per títol «Fonts històriques de la vila de 
Torredembarra».

L’any 1981 s’organitzaren diversos cicles de conferències que van tenir participació 
de l’Institut. El mes de gener el director va rebre la proposta del delegat provincial 
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del Ministeri de Cultura, Francisco Guirado Pagès, de participar en una de les 
conferències previstes en el cicle de Jornades Culturals de Tarragona, Reus i 
Tortosa, que havien de contenir exposicions d’arts plàstiques, projeccions de 
diapositives, conferències i xerrades col·loquis. Concretament, el convidà a 
participar en el tema «Defensa y protección del Patrimonio Histórico-Artístico 
ante el expolio». 

El dia 2 d’abril Ricomà participà en el cicle de conferències sobre el coneixement 
del Tarragonès amb la ponència «L’art modern i contemporani al Tarragonès», a 
les vuit del vespre, a l’aula Rovira i Virgili de la seu social d’Òmnium Cultural, 
carrer Apodaca, número 3. El 22 d’abril el membre corresponent Joan F. 
Cabestany pronuncià una conferència que portava per títol «Jaume Vicens Vives 
i la bibliografia». Va ser en l’acte de presentació dels llibres Estudio crítico de la 
Necròpolis Paleocristiana de Tarragona. Ilustraciones, Bibliografia Històrica Tarraconense 
iv i Estudis Altafullencs v. 

El mes de maig l’Institut va organitzar un cicle de conferències, conjuntament 
amb els centres d’estudis d’Alcover i Altafulla, dedicat al coneixement de la 
història de Catalunya. Se celebrà els dies 8, 15 i 22 a Alcover i els dies 9, 16 i 23 
a Altafulla. Els títols de les conferències foren «Catalunya a l’època medieval», 
«Catalunya dins l’Espanya dels Àustries» i «Catalunya 1702-1833», pronunciades, 
respectivament, per Francesc Cortiella, Salvador-J. Rovira i Margarida Aritzeta. 

Posteriorment, es continuaren organitzant altres cicles de conferències; per 
exemple, l’any 1985, a la seu d’Òmnium Cultural del Tarragonès, que va tenir 
un gran èxit.

Taules rodones

L’Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV organitzà, l’any 1981, 
una taula rodona que portava per nom «Crítica literària avui», i que formava part 
del programa projectat amb motiu de l’edició del volum vi del Breviari Crític de 
Manuel de Montoliu. L’acte va tenir lloc el 8 de maig i van participar-hi Àlex 
Broch, Joan Triadú, Jaume Vidal Alcover i Joan Rendé Masdéu, moderats per 
Josep-Lluís Carod Rovira. La Secció de Filologia i Història Literària en publicà 
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els continguts l’any següent.

El Casino de Tarragona acollí una taula rodona, el 25 de gener de 1986, sobre el 
patrimoni cultural i artístic. Hi participaren Francesc Xavier Ricomà i Joaquim 
Icart Leonila (Institut d’Estudis Tarraconenses), Antoni Coll i Gilabert (Diario 
Español), Carles Abelló (periodista), Joan Tuset (Casal Tarragoní), Àngel Vallvé 
Morera (enginyer industrial), Joan Vidal Segura (Casino de Tarragona), Josep M. 
Olivé Solanes (Gas Tarraconense), Enric Olivé Martínez (exalcalde de Tarragona), 
Enric Ventosa Serra (Amics de la Catedral), Jordi Morant Clanxet (escriptor), 
Sadurní J. Obiols i Sanz (Sindicat d’Iniciativa), Joan Virgili i Basora (escriptor), 
Lluís Travé (musicòfil), Ventura Barberà (Amics de Tarragona), Ramon Brell i 
Mercadé, Ernest Vallhonrat i Llurba, Juan-José Ruiz Cuevas, Josep M. Solé i Fa 
i el senyor Soto (tertulians del Casino). Van excusar l’assistència Joan Ventura 
(Diputació), Dídac Bertran (periodista), Joan Tortajada (delegat de Cultura de 
la Generalitat), Olga Xirinacs (escriptora), Lluís M. Mezquida (periodista) i 
Salvador Ramon (prevere d’Amics de la Catedral). En aquesta taula es van tractar 
aspectes com el reconeixement del conjunt monumental de Tarragona com a 
Patrimoni de la Humanitat, la diversitat d’administracions amb competències 
sobre el patrimoni local i històric o la inactivitat de les entitats tarragonines.

Exposicions

Les exposicions foren habituals, a partir de la dècada dels anys vuitanta, atès 
que era una de les funcions del tot just creat Museu d’Art Modern. No obstant 
això, existeix un precedent de l’any 1971. El municipi de Santa Coloma de 
Queralt volia organitzar una exposició, amb motiu del IV Centenari de la 
Batalla de Lepant (1571), en què hi participà un membre de la família dels 
comtes de Queralt. El Consell Permanent acordà que el director se n’informés 
més detingudament per estudiar la possible col·laboració.

La majoria de mostres artístiques s’ubicaren a l’antiga Casa Martí, seu del MAMT 
i de l’Institut, excepte una exposició d’escultures i dibuixos de Julio Antonio, 
realitzada el desembre del 1980, que tingué lloc a la sala municipal d’exposicions 
Sant Roc, de Valls.
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Quadre de les exposicions organitzades

Data
26/09-10/10/1980
16-30/10/1980

27/11/1980-?
Desembre 1980
22/01-8/02/1981
26/03-09/04/1981

10-26/04/1981
Maig 1981
02-10/06/1981

25/06-07/07/1981
02-03/09/1981
22/09-15/10/1981
16/10-01/11/1981
18/12/1981-03/01/1982
08-24/03/1985

17/05-19/06/1985
Novembre-desembre 1985

Exposició
Dibuixos originals del grup Un Nus
Col·lectiva 80. Obres de Margot Díez, Encarna Ferrer,
Anna Font, Pilar Garcia, Rosa Marias, Antoni Ortiz,
Claustre Panadès i Carme Pastor
Obres de Manuel Quintana Martelo i Taller de l’Abat
Obres de Julio Antonio
Eva del Campo. «Tapices, móbiles y composiciones»
Obres de la XXIII Medalla Tapiró i de la XXI Medalla
Julio Antonio
M. Clemente Ochoa. Escultura
«Stilleben. Plastiken, Zeichnungen». Fotografia
Pintura d’Estíria. Components de la Sterich Katalanische
Gesellschaft
«La integritat en l’art. Artistes gal·lesos d’avui»
Homenatge a Francesc Baixauli Morales. Dibuixos i pintures
Dibuixos i pintures de Joaquim Icart
Agustí Penadès. Pintura
Alfons Parra. Pintura
Selecció de treballs del concurs «Fin de Carrera» de
l’Escola Taller d’Art de Tarragona
Esteve Nogués Ivern. «42 anys d’ofici»
Biennals d’Art. XXV Medalla Tapiró i XXIII Medalla
Julio Antonio

L’Institut participà, a través del Museu d’Art Modern, en diverses edicions de 
la Primavera Fotogràfica de Catalunya. Es tracta d’un conjunt d’exposicions de 
fotografia ofertes per tot el territori i vinculades al marc cultural català. Nasqué 
a principis dels anys vuitanta i se celebrava amb una periodicitat biennal. La 
primera participació fou en la segona edició de la Primavera Fotogràfica, l’any 
1984, on s’exposà l’obra dels Eguiguren amb el títol «Estudi sobre la llum» i 
una col·lecció del fotògraf austríac Manfred Willman. L’any 1986 s’exposà una 
selecció de fotografia espanyola contemporània: Toni Catany, Gabriel Cualladó, 



INSTITUT D’ESTUDIS TARRACONENSES RAMON BERENGUER IV (1951-1996)

110

Joan Fontcuberta, Rafael Navarro, Humberto Rivas, América Sánchez i Javier 
Vallhonrat. Les dues participacions foren al Museu d’Art Modern, i a partir de la 
tercera les exposicions es muntaren en un espai extern. L’any 1988 la protagonista 
fou una col·lecció de Pere Català i Pic, i el 1990, el fons fotogràfic d’Hermenegild 
Vallvé Vilallonga. El 1992 s’exposaren fotografies dels afores de Tarragona que 
esdevenien una crítica social i un motiu de conservació del patrimoni local.

Excavacions arqueològiques

A principis de la dècada dels seixanta, Salvador Vilaseca inicià la seva etapa de 
director vicepresident. El reusenc estava molt interessat en l’arqueologia, i en el 
seu currículum hi constaven nombroses excavacions prehistòriques per tot el 
territori català. Aquesta passió i experiència influïren fortament en l’activitat del 
Ramon Berenguer IV, fins al punt que totes les actuacions arqueològiques se 
centren en aquest període de temps.

Entre desembre del 1962 i gener del 1963 es va dur a terme el treball d’inici 
i consolidació dels mosaics romans trobats als Munts, a la localitat d’Altafulla. 
Sembla que el fred, la pluja i la neu van dificultar la tasca, que, finalment, va 
acabar de manera reeixida. La part del mosaic que es trobava més a prop de la 
superfície del terme es va dipositar al Museu Arqueològic de Tarragona, sota la 
direcció de José Sánchez Real. 

El mateix any s’iniciaren les tasques de restauració i excavació de l’Amfiteatre 
romà, que necessitava una intervenció urgent, atès el seu estat d’abandonament 
i l’acumulació d’aigües pluvials als fossats, que inundaven i perjudicaven la seva 
estructura. En l’actuació realitzada es va trobar l’antic desguàs romà amb sortida 
a la platja, i per tant es va resoldre el problema principal. D’altra banda, es van 
consolidar les voltes existents i van aparèixer nous elements, fins al moment 
desconeguts, que revaloritzaren el conjunt: es van descobrir fragments del 
paviment original del passadís de l’arena, es va identificar l’emplaçament del 
lloc de preferència de la graderia i es feu visible la línia exterior o façana de la 
construcció i el seu nivell, a l’alçada del ferrocarril, amb la qual cosa el conjunt 
arqueològic va guanyar prop d’una desena de metres d’alçària sobre l’horitzó 
conegut fins al moment.
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L’any 1968 alguns membres de l’Institut continuaren els treballs i les excavacions 
al Camp de Tarragona. Es van fer importants troballes a la zona dels Munts 
(Altafulla) i exploracions arqueològiques a la Catedral de Tarragona, i es va 
prendre part en els treballs preparatoris de la Comissió Nacional organitzadora 
del Congrés Internacional d’Arqueologia Cristiana. L’exploració efectuada al 
pati de la Catedral va servir per datar els monuments propers, i a més va ser 
la base per estudiar el monument funerari de Centcelles (Constantí). Aquests 
estudis van ser publicats per l’Institut Arqueològic Alemany.

AGDT. Fons d’imatges 3220. Visita de les autoritats provincials al jaciment d’Els Munts. A l’esquerra de tot 
trobem el president Federico Gerona. Altafulla, 10 de febrer de 1968. Foto Chinchilla.

Concerts musicals

L’activitat heterogènia de l’Institut d’Estudis Tarraconenses abraçà també l’àmbit 
musical, amb la Catedral de Tarragona com a escenari principal.
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Amb motiu de la clausura de l’Any Jubilar Paulí, l’any 1963, s’interpretà a la 
Catedral el poema simfònic vocal Pablo, Heraldo de Cristo. L’autor de la lletra 
era Miquel Melendres Rué, i el músic, Francesc Tàpies Torres, ambdós preveres 
i consellers de número de l’Institut Ramon Berenguer IV. La interpretació va 
tenir un èxit extraordinari.

L’Institut elaborà, per al curs 1976-1977, un programa que contenia diverses 
propostes musicals, entre les quals trobem concerts de música històrica 
tarragonina, conferències sobre la mateixa temàtica i un concert d’homenatge 
a Mn. Francesc Tàpies, en el 50è aniversari de la seva vinguda a Tarragona. 
També es va encetar una línia de publicacions musicals, anomenada «Quaderns 
de Música Històrica Tarragonina», i un concurs experimental de nova música 
litúrgica. 

La Secció de Belles Arts organitzà, el dia 29 de maig de 1977, a la Catedral, el 
I Concert de Música Històrica de Tarragona. En va ser el director el membre 
corresponent Francesc Bonastre Bertrán, i van intervenir-hi tres corals: Gaudium 
Musicae, la Coral del Centre de Documentació Musical de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) i el cor de cambra Tornada; i també un conjunt 
instrumental format per P. Robert de la Riba (orgue), Madrona Elias (espineta), 
Josep M. Vives (llaüt i guitarra), Anna Mackay (arpa), Isabel Caballé (soprano), 
Montserrat Viver (alto) i Jordi Guarné (tenor). El programa incorporava una 
sèrie d’obres musicals dels segles xvi-xviii, compostes per diferents mestres de 
capella de la seu metropolitana de Tarragona. Va ser un dels actes més rellevants 
del 25è aniversari de l’Institut. Francesc Xavier Ricomà, els dies previs, presentà 
l’acte i explicà que els alumnes del Centre de Documentació Musical de la 
UAB, coordinats pel professor Francesc Bonastre, van estudiar l’arxiu musical de 
la seu tarragonina i en feren la catalogació. Precisament, algunes d’aquestes obres 
van ser les que s’interpretaren en el concert. Afegí que un dels alumnes estudià 
l’obra d’un excels mestre de capella de la Catedral, Joan Crisòstom Ripollès 
(Torreblanca, 1678 - Tarragona, 1746), treball guardonat amb el Premi Higini 
Anglès, ofert per la Societat Catalana de Musicologia, filial de l’Institut d’Estudis 
Catalans.

El II Concert de Música Històrica de Tarragona tingué lloc el 25 de juny de 1978, 
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sota la mateixa organització i direcció. Les tres formacions que intervingueren 
eren barcelonines: la coral Gaudium Musicae, el cor de cambra Tornada i una 
orquestra de cambra integrada per vint-i-un professors i la soprano Mercè 
Guarné, l’alto Montserrat Viver, el tenor Xavier Torra i el baríton Joaquim 
Gallés. El programa es distribuí en dues parts. En la primera s’interpretaren 
composicions dels mestres de capella de la Catedral de Tarragona del segle xviii 
Melcior Juncà, Joan C. Ripollès i Joan Rosell. I la segona part va ser dedicada a 
Francesc Tàpies, amb motiu del seu vuitantè aniversari; s’hi interpretaren diverses 
obres compostes en els anys de la seva vida professional. El concert va ser un èxit 
de participació i satisfacció.

Recitals de poesia

La Secció de Filologia i Història Literària organitzà, l’any 1980, un recital de 
poesia a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal d’Art Dramàtic Josep Yxart, 
de Tarragona. L’acte fou el dia 20 de juny, a les vuit de la tarda. S’hi recitaren 
poesies de Ramon Comas, Joan Antònio Guàrdias, Maria Josepa Massanés, Josep 
Bargalló, Lluís Figuerola, Montserrat Palau, Josep Maria Pena, Marcel Pey, Sara 
Pujol, Carles Roca, Francesc Roig, Vicent Soriano, Magí Sunyer, Jaume Vidal i 
Olga Xirinacs. Els alumnes que participaren en el primer certamen poètic foren 
Maria Josepa Calvo, Blanca Carcolé, Tona Ferrer, Montserrat Gibert, Susanna 
Marquès, Francesc Navarro, Joan Pascual, Carles Pastrana, Rosa M. Rosell i 
Maria Teresa Vives.

Classes de català

La Diputació de Barcelona convocà, l’any 1967, unes proves per saber les 
persones aptes per ensenyar llengua catalana. Es feren a través de l’Escola de 
Bibliotecàries i permetien obtenir un certificat oficial de català. Tal com explica 
Ramon Amigó (1994), alguns dels personatges que hi assistiren foren Elena 
Forniés, Josefina Cardó, Robert Miralles, Xavier Amorós, Joan Prats i ell mateix. 

A la província de Tarragona, el projecte d’ensenyament de català fou promogut 
per Amigó i Amorós, que presentaren unes instàncies a la Diputació, el mes 
d’agost del 1967, acompanyades de diverses signatures, en què es demanava 
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l’adopció d’alguna iniciativa per actualitzar i vetllar per la llengua catalana. La 
Comissió d’Educació, Esports i Turisme en va fer un dictamen favorable, el 31 
d’agost, i es tractà d’urgència en la Comissió de Govern i el Ple del 14 de 
setembre. La Diputació acordà la creació d’aules a la Casa de Cultura o en 
altres institucions dependents de la corporació, com també als municipis que ho 
sol·licitessin. L’acord estava supeditat a l’autorització d’instàncies superiors, és a 
dir, de la Delegació del Govern. 

El mes de novembre arribaren a la Diputació nombroses instàncies, que 
seguien el mateix model i contingut, en què es demanava la creació d’unitats 
didàctiques de llengua catalana en cada centre d’ensenyament de la província 
per al curs 1967-1968. Les peticions exposaven motius geogràfics, històrics i 
socioeconòmics, i es justificaven en l’acord plenari publicat en el BOP del dia 
14 d’octubre, i altres regulacions normatives. Segons Albert Manent (1986), en 
una conversa mantinguda amb Ramon Amigó i Xavier Amorós, calculaven que 
s’havien enviat unes dues mil instàncies, sobretot de Reus, Tarragona i Valls, però 
també d’indrets més recòndits com Vilalba dels Arcs. Fou un moviment popular 
que s’expandí ràpidament i que produí una forta pressió social que garantia l’èxit 
de la proposta. Actualment, es conserven prop d’un miler d’aquestes instàncies a 
l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona.

Les primeres classes de català s’organitzaren a principis del 1968. S’imprimiren 
programes dels Cursos sobre gramática, lengua y literatura catalana, que contenien 
una part de gramàtica: accentuació, diftongs, dièresi, article definit, contraccions, 
nom, adjectiu, verbs, pronoms, adverbis, preposicions, conjuncions, i una part 
d’història de la llengua catalana: els primers temps, l’època daurada, la Decadència 
i el Renaixement. El nombre d’inscrits fou força elevat, i els cursos van ser tot 
un èxit de participació.

El segon curs de llengua i literatura catalanes s’inicià a finals de novembre del 
mateix any. Tal com explica Artur Bladé (1984) en el seu dietari, la inauguració 
del curs anà acompanyada d’una conferència de l’escriptor i poeta mallorquí 
Josep M. Llompart que portava per títol «El català a les Illes». La presentació de 
l’acte anà a càrrec de Menéndez Cuspinera, i la clausura, del promotor, Jesús 
Pablo Calderón.
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L’interès principal de les administracions afins al govern dictatorial no era el de 
promocionar la llengua i la cultura catalanes i el ressorgiment del catalanisme, 
sinó que consistia a construir una aparença per satisfer un sector de la població i 
evitar qualsevol possibilitat de revolta o moviment massiu. Aquest fet es demostrà 
en les següents edicions dels cursos, que es realitzaren de manera minsa, 
desorganitzada i sense un interès especial. Tanmateix, el curs 1971-1972 les 
classes de llengua i literatura catalanes es van oferir de manera més generalitzada 
i fent molta més difusió per captar alumnes. L’any 1971 el Consell Permanent 
de l’Institut tractava diverses qüestions, entre d’altres, l’emissió de certificats per 
als alumnes que exercissin els cursos, l’aprovació d’un reglament, etc. Finalment, 
va aprovar una sèrie d’acords: el director dels cursos havia de visitar els llocs on 
s’havien de donar classes, havia de vigilar el pla d’estudis —podia ser un curs de 
llengua i un de literatura o un curs de llengua inicial i un d’avançat— i conèixer 
les modificacions del pla formatiu, els professors havien de ser proposats pels 
ajuntaments on es feien els cursos, les substitucions també havien de ser aprovades 
pels ajuntaments, i els professors havien d’enviar una relació dels alumnes que 
havien de rebre el diploma. El professor de l’Escola d’Art de Tarragona Ramon 
Ferran Pagès va dibuixar tres esborranys per a l’elaboració del diploma esmentat.

Entre els anys 1971 i 1974 es muntà una gran campanya de publicitat, fet que 
mostra el gran interès de la Diputació de Tarragona i de l’Institut d’Estudis 
Tarraconenses Ramon Berenguer IV per informar dels cursos que duia a 
terme. La difusió es feu per mitjà de cartells, ràdio i premsa. Els cursos de català 
s’anunciaren a Diario Español (Tarragona), Semanario de Reus, La Voz del Bajo 
Ebro (Tortosa), Joventut de l’Alt Camp (Valls) i al Full Parroquial. Pel que fa a la 
ràdio, es posaren falques publicitàries a Ràdio Tarragona/Rem, Ràdio Reus/
Ser, Ràdio Popular de Reus/Cope i Ràdio Tortosa/Ces. Finalment, es repartiren 
i enganxaren cartells informatius. Per fer-nos-en una idea, l’any 1972 se’n van 
encarregar un miler.

El director dels cursos de llengua i literatura catalanes era Miquel Menéndez 
Cuspinera. La formació es va dur a terme en diverses localitats representatives de 
la província: Tarragona, Reus, Tortosa, Valls, el Vendrell, Montblanc, Flix i Móra 
d’Ebre.
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Alguns professors ensenyaven llengua i d’altres literatura. Malgrat que el primer 
any es pagà a algun professor la quantitat de 400 pessetes l’hora, quan els cursos 
es van generalitzar i repartir pel territori els professors cobraven 100 pessetes 
l’hora (1972-1973), i uns anys més tard acabarien duplicant aquesta quantitat 
(1975-1977). 

Els docents van ser Jaume Aguadé i Sordé (Valls), Ramon Amigó Anglès 
(Reus), Carmen Cardó Hernàndez (el Vendrell), Josefina Cardó i Soler (Valls), 
Pau Mitjans Figueres (Banyeres del Penedès), Elena Forniés Mercadé (Reus), 
Francisco Guirado Pagès (Tarragona), Francisco Magrané Esteban (Flix), Manuel 
Martínez Solà (Jesús-Tortosa), Lluïsa Òdena Florentí (Reus) i Mn. Albert Palacín 
Artiga (Montblanc). 

La documentació relacionada amb els cursos de català arriba fins l’any 1977, 
data en què degueren acabar. Es conserven algunes butlletes d’inscripció en les 
quals s’havia de respondre una sèrie de qüestions per conèixer el nivell de català 
de cada alumne. Entre les preguntes, es demanava si es parlava habitualment el 
català a casa, i en cas negatiu, si l’interessat el parlava; si es llegia en català sense 
dificultat, si s’havien fet cursos de català, i els títols acadèmics que es posseïen 
o la situació com a estudiant. Els alumnes no tingueren cap inconvenient a 
respondre el qüestionari, perquè en el context dels anys setanta afloraven les 
llibertats democràtiques i el dret d’utilitzar la llengua catalana; si s’hagués tractat 
d’unes dècades anteriors, el règim de Franco hauria utilitzat aquesta informació 
per criminalitzar la societat i reprimir, encara més, l’ús de la llengua i la cultura 
catalanes.

S’entregaven diplomes d’assistència i aprofitament dels cursos; concretament, se 
n’imprimiren 500, i encara en sobraren. Aquest fet indica que, probablement, els 
primers alumnes no en reberen, i també que la quantitat de persones inscrites als 
cursos, entre els anys 1970 i 1977, devien sumar pocs centenars. Cal afegir que 
molts d’ells eren funcionaris de l’Administració provincial. 
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AGDT. Fons IET “RBIV”. Diploma dels cursos de llengua i literatura catalana que s’entregaven als alumnes.

En síntesi, foren uns cursos oferts per la Diputació de Tarragona al final de l’època 
franquista, per les pressions democràtiques de la mateixa societat, i que també es 
dugueren a terme a les altres administracions catalanes. Segons Ramon Amigó, 
aquelles formacions no van ser el que semblaven sinó que formaven part de la 
propaganda del règim, i a més es trobaren moltes dificultats per portar-les a terme.

Cursos

A banda de cursos de català, taules rodones, col·loquis, simposis i conferències, 
l’Institut d’Estudis també organitzà o participà en altres accions formatives, de 
manera puntual i esporàdica.

El secretari, José Sánchez Real, va proposar al Consell Permanent, l’any 1961, 
organitzar formació d’interès provincial per ampliar l’activitat de l’Institut. Posà 
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d’exemple un curs sobre geologia del Camp de Tarragona, amb sessions d’estudi 
i sortides de camp.

L’Institut acordà, l’any 1971, l’organització d’un curs de prehistòria que havia de 
tenir lloc entre els mesos de gener i juny del 1972, i que havia d’anar acompanyat 
de material didàctic.

El Museu d’Art Modern assistí a unes Jornades de Pedagogia dels Museus que 
tingueren lloc els dies 16 i 17 de maig de 1980 a Barcelona. L’objectiu d’aquesta 
formació era poder elaborar un esquema de visita adreçat als col·legis, disponible 
per al mes de setembre. El mateix any l’Institut es va inscriure a la IV Assemblea 
de Museus de Catalunya i al II Col·loqui d’Història del Camp de Tarragona, 
Conca de Barberà i Priorat, ambdós celebrats a Tarragona.

Finalment, la Secció d’Arqueologia i Història promogué un «Curset d’iniciació 
a la investigació científica» a Tortosa, els dissabtes 6 i 13 de desembre de 1980. 
El curs fou impartit per Francesc Xavier Ricomà, però també hi participaren els 
consellers Lluís Navarro, Ramon Miravall i Aureli Querol.

Arxiu fotogràfic

La creació de l’arxiu fotogràfic fou una proposta d’Isidre Valentines Llobell, l’any 
1952. S’acordà que aniria a càrrec de la Secció de Belles Arts i que disposaria 
d’una dotació inicial de 5.000 pessetes. 

El Consell Permanent examinà, l’any següent, el primer material adquirit, que 
consistia en clixés i fotografies. A més, el president del Centre de Reus, Salvador 
Vilaseca, informà que el reusenc Eduard Borràs Sotorra posseïa una magnífica 
col·lecció de clixés de la Catedral de Tarragona i dels monestirs de Poblet i de 
Santes Creus que podria interessar a l’Institut. S’acordà veure la col·lecció quan 
hi hagués l’oportunitat.

Malgrat això, no va ser fins l’any 1957 que l’Institut creà l’arxiu fotogràfic de 
manera formal, amb el material de què disposava i el que adquiria anualment. 
Estava compost per clixés i fotografies de monuments i paisatges de la província 
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de Tarragona amb valor artístic, històric, geogràfic i arqueològic. 

L’arxiu fotogràfic es reorganitzà l’any 1972. Alguns consellers demanaren a la 
Diputació, l’any 1976, que hi diposités les fotografies presentades en els diversos 
concursos organitzats per la corporació. Cal destacar la donació de 90 fotografies 
de la vila de Santa Coloma de Queralt realitzades per Roman Ramon Ceuma.

L’any 1978 es van incloure en la col·lecció d’imatges 210 diapositives que 
reproduïen picaportes de les cases de diversos pobles de les comarques 
tarragonines, obra de Joaquín Cabezas Rectoret, adquirides anteriorment per 
la Diputació. 

El promotor Joan Ventura informà de l’organització de concursos fotogràfics per 
part de la Diputació, l’any 1980, i les imatges passarien a formar part de l’arxiu 
fotogràfic de l’Institut. 

El Consell Permanent rebé, l’any 1991, el suggeriment de preparar una col·lecció 
de fotografies d’Altafulla, aprofitant que s’havien restaurat i pintat façanes del 
poble. S’acordà valorar-ho quan es presentés una proposta acurada. Aquell any es 
decidí fotografiar objectes d’argenteria de les comarques tarragonines.

Amb la dissolució de l’Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV, 
l’any 1996, l’arxiu fotogràfic passà a mans del Museu d’Art Modern, que, encara 
avui dia, gestiona el seu accés i conservació.

Biblioteca

A Tarragona, la Diputació gestionava la Biblioteca Popular, que posteriorment 
esdevindria la Biblioteca Pública Provincial, ubicada al carrer Fortuny, número 
30 (Casa de Cultura). Actualment, és la seu de la Biblioteca Pública de Tarragona, 
de titularitat estatal i gestionada per la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, 
encara s’hi conserven els fons bibliogràfics provincials. 

Fet aquest aclariment, ens situem a l’any 1954, quan Manuel de Montoliu 
proposà la creació d’una biblioteca de novel·listes i poetes tarragonins, amb la 
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finalitat de donar a conèixer nous valors que anaven apareixent en aquest camp 
de la cultura i evitar que caiguessin en l’oblit les seves obres literàries. En un 
Ple de l’any següent, afegí que es podria inaugurar la biblioteca de l’Institut 
amb dues obres inèdites de temàtica tarragonina, una original de Fernando de 
Querol, comte de Rius, i una altra de Josep Roig i Raventós, premiada als Jocs 
Florals de Barcelona del 1954.

El secretari informà, l’any 1961, que augmentava els fons de la biblioteca amb 
la compra de llibres sobre Tarragona i la província exhaurits, estranys o difícils 
d’adquirir i que, de tant en tant, apareixien en el mercat.

El trasllat a la Casa Martí i l’adscripció del Museu d’Art Modern a la Secció 
de Belles Arts, l’any 1976, produí un creixement del nombre de llibres que es 
mantindria durant un llarg període. 

La biblioteca incrementà el seu fons, l’any 1980, en 295 volums: 188 provinents de 
donacions i intercanvis, 98 de compres i 9 de la pròpia feina editorial. Destacava 
l’adquisició de la Gran Enciclopèdia Catalana, els diccionaris Ràfols i Coromines 
i nombroses revistes especialitzades. Tot i l’increment del nombre de volums 
bibliogràfics, l’Institut no tenia resolta la seva ordenació i tampoc disposava de 
personal tècnic. El Consell Permanent informà, el mateix any, de la conveniència 
d’ordenar la biblioteca, i el director encarregà el projecte a Carme Maqueda 
Riba, que es posà a disposició del Ramon Berenguer IV per elaborar la seva 
catalogació. Maqueda era la directora de la biblioteca de Valls, i anteriorment 
havia estat l’encarregada de la biblioteca de l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
Entre les noves entrades de l’any 1981, destacà el Diccionari Benezit de pintors, 
escultors, dibuixants i gravadors, el Diccionari Alcover-Moll, el Butlletí de la 
Biblioteca de Catalunya i els quatre primers volums de la Gran Geografia Comarcal 
de Catalunya. 

A principis del 1996 el Consell Permanent encara tractà el tema de la manca de 
bibliotecària i traslladaren aquesta necessitat a la Diputació, perquè es plantegés 
nomenar una persona que posés al dia la biblioteca i marqués els llibres amb el 
segell de l’Institut. Al cap de pocs mesos es produiria la dissolució de la institució.
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 121

Dissolució

L’Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV anà mancat, des dels seus 
inicis, de recursos econòmics i d’autonomia per dur a terme les seves competències. 
Amb el pas del temps, les activitats organitzades anaren evolucionant; d’aquesta 
manera, se’n dugueren a terme de noves més adequades al moment social i 
polític que vivia el país. Tot això, acompanyat d’un increment econòmic molt 
progressiu i conservador. En diverses ocasions es parlà de modificar els Estatuts 
i el reglament de règim intern, per tal d’augmentar les competències i l’àmbit 
d’actuació, però aquest propòsit no s’aconseguí.

Malgrat tot, l’Institut tingué diversos moments àlgids. La seva activitat en el 
restabliment de la democràcia fou molt intensa, i els estudis que es publicaren van 
ser nombrosos, sobretot amb l’aparició de les guies dels pobles de la demarcació 
de Tarragona.

Probablement, hi hagué un punt d’inflexió que sentencià l’existència de l’Institut 
d’Estudis: l’acord de la Diputació, de l’any 1986, de segregar el Museu i fer-lo 
dependre directament de la corporació provincial, a més d’adscriure el personal 
de l’Institut al Museu. En un període de deu anys (1976-1986), l’Institut passà 
de tenir el Museu dins del seu organigrama a perdre’l, juntament amb el seu 
personal. Aquest fet marcà la davallada del Ramon Berenguer IV, que aconseguí 
sobreviure deu anys més. D’altra banda, la Diputació prengué aquesta decisió 
lògica perquè la dependència del Museu envers l’Institut frenava la seva projecció 
davant la falta d’evolució de l’Institut.

En els darrers anys, el Consell Permanent sofrí diverses problemàtiques internes. 
L’any 1991 no es presentà cap conseller voluntari per ocupar els càrrecs, i per 
tant els membres del Consell hagueren de continuar. Les mateixes persones 
tingueren discrepàncies per la renovació en el càrrec l’any 1992. Aquest tema 
portà força polseguera i es demanà al president que aportés una solució. A partir 
de l’any 1993 els càrrecs foren ocupats de manera interina. Fou una qüestió 
més que simbolitzà la fi de l’organisme. També fou un indicador de la pèrdua 
d’autonomia i de l’aproximació de l’Institut a la Diputació, tal com demostra 
que, a finals del 1995, s’acordà incorporar el secretari general i l’interventor a les 
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reunions del Consell Permanent.

Pel que fa al Consell Plenari, durant el mateix període es reclamà la necessitat 
de convocar-lo, ja que feia uns anys que no es reunia. A petició de la corporació, 
també es parlà de renovar els Estatuts i de tramitar les grans despeses a través del 
Servei de Contractació de la Diputació.

El fet que precipità la fi de l’Institut fou la mort del director, Francesc Xavier 
Ricomà i Vendrell, el 22 de març de 1996. El Consell Permanent pronuncià 
unes paraules de dol en què destacà la seva cordialitat, els seus consells afables, la 
garantia del suport institucional, la simpàtica ironia i el lliurament en cos i ànima 
tant a la cultura com al rescat incansable del passat històric tarragoní. 

L’organisme continuà funcionant fins a finals d’any, sense la figura de director 
vicepresident però amb el suport de la directora accidental del Museu, Rosa M. 
Ricomà. El dia 17 de desembre de 1996 tingué lloc l’última sessió del Consell 
Permanent. En aquesta reunió hi assistiren el secretari general i l’interventor 
general de la Diputació, i ambdós confirmaren que l’any següent l’Institut no 
tindria pressupost perquè s’havia acordat la seva desaparició. Francesc Roig 
informà, segons els Estatuts, de la necessitat de reunir el Consell Plenari, 
prèviament a la dissolució de l’Institut. 

L’últim Consell Plenari es convocà dos dies més tard, per tràmit d’urgència, 
al Palau de la Diputació. Els assistents foren Josep M. Panicello Hernàndez 
(president per delegació), Màrius Viadel Martín (secretari), Sara Pujol Rusell, 
Jaume Sabaté Alentorn, Luis Navarro Miralles, Josep Anton Baixeras Sastre, José 
Sánchez Real, Salvador-J. Rovira Gómez, Joan Cavallé Busquets, Joan Vianney 
Arbeloa Rigau, Jaume Massó Carballido, Pere Català Roca, Josep Darder Seguí, 
Olga Xirinacs Díaz, Eduard Baixauli Morales, Salvador Ramon Vinyes, Lluís 
M. Saumell Panadès, Francesc Roig Queralt, Joaquim Mallafrè Gavaldà, Carme 
Mas Morillas i Xavier Climent Sánchez. Excusaren la seva assistència Jaume 
Felip Sànchez, Joan Martí Castell, Anton Jordà Fernàndez, Joan Prat Carós, Josep 
Bargalló Valls, Marià Casas Hierro, Albert Manent Segimon, Lluís Mezquida 
Gené, Amadeu Soberanas Lleó, Mariano Rubio Martínez i Ramon Miravall 
Dolç. 
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Entre els consellers hi havia la idea generalitzada que l’organisme desapareixia 
però no les seves funcions de promoció cultural i d’edició de llibres, que es 
desenvoluparien directament des de la Diputació. La majoria dels assistents eren 
contraris a la dissolució de l’Institut, i per aquest motiu acordaren el següent 
manifest:

Rebuig general i unànime per la desaparició de l’Institut d’Estudis 
Tarraconenses Ramon Berenguer IV i petició que si és possible es 
conservi el seu nom per a un nou ens amb un contingut i una estructura 
nova, s’adeqüi a les necessitats actuals i amb la independència que 
necessiten les activitats culturals i científiques.

Finalment, el diputat i president de la Comissió de Cultura, que actuava de 
president de l’Institut, agraí la tasca realitzada durant tants anys i la sensibilitat 
mostrada vers el món de la cultura, amb projecció a totes les comarques de 
Tarragona. Afegia que no hi hauria cap trava per dur a terme les publicacions 
pendents. L’endemà, 20 de desembre de 1996, el Ple de la Diputació aprovà la 
dissolució de l’organisme, a efectes de 31 de desembre. El març de l’any següent 
es reuní la Comissió Liquidadora de l’Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon 
Berenguer IV.

Amb posterioritat, aparegueren diverses iniciatives de reestructuració de les 
funcions dutes a terme per l’Institut, que no prosperaren. El Departament de 
Cultura i Ensenyament assumí les tasques relacionades amb les publicacions.

Pel que fa a la conservació del nom, cal esmentar la Biblioteca Virtual Ramon 
Berenguer IV, de la Diputació de Tarragona i gestionada pel Servei d’Assistència 
al Ciutadà, on es poden cercar tots els llibres publicats per l’Institut o la Diputació. 
Alguns d’ells es troben digitalitzats i es poden consultar o descarregar des del 
web http://www.dipta.cat/RBIV/.
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Fonts

Documents

Arxiu General de la Diputació de Tarragona (AGDT) 
• Fons Institut d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV.
• Fons Diputació de Tarragona. Cultura. Expedient de Creació de l’Institut 

d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV.
• Fons Diputació de Tarragona. Educación, Deportes y Turismo. Expedients 

d’Ensenyament del Català.
• Fons d’imatges.

Museu d’Art Modern de Tarragona (MAMT)
• Arxiu fotogràfic.
• Exposició permanent llegat Casas de Muller.
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Annexos

1. Publicacions de l’Institut d’Estudis Tarraconenses 
Ramon Berenguer IV

Núm

1

2

3

4

5

6

7

8

Any

1952

1953

1953

1953

1953

1953

1953

1954

Títol 

El Escritorio y la Primitiva Biblioteca
de Santes Creus
Miscelánea de Arqueología e Historia

La palabra «Plebano»

Nuevos yacimientos tarraconenses
de cerámica acanalada
Dos estudios de toponimia de la
provincia de Tarragona
Física y Flórula del término de
Tarragona

Contribución al estudio de
los ordinales latinos
Tarragona Cristiana. Tomo II

Secció

Arqueologia i
Història
Arqueologia i
Història

Filologia i Història 
Literària
Arqueologia i
Història
Filologia i Història 
Literària
Geografia i
Ciències Exactes
i Naturals
Filologia i Història 
Literària
Arqueologia i
Història

Autor

Jesús Domínguez
Bordona
Salvador Vilaseca,
Manuel de Montoliu,
José Sánchez Real,
Joan Serra Vilaró,
Joan Salvat Bové,
Jesús Domínguez
Josep Maria Casas
Homs
Salvador Vilaseca
Anguera
Manuel de Montoliu
de Togores
Joan Centellas Tomás

Enrique Báncora
Sánchez
Emili Morera Llauradó
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Núm

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Any

1954

1954

1954

1955

1955

1955

1956

1956

1956

1956

1956

1957

1957

1957

1957

1957

1957

1958

1958

1958

Títol 

Tarragona Cristiana. Tomo III

Una inscripción a Pompeyo
en Tarragona

Manuscritos de la Biblioteca Pública
de Tarragona
La familia de San Bernardo Calvó
en Tarragona
Tarragona Cristiana. Tomo IV

La duración de la vida en los
primeros siglos de nuestra Era
El papa Adriano VI en Tarragona

El obispo Mariano Martí Estadella

Callípolis

La calles antiguas de Tarragona.
Tomo I
José Yxart. El gran crítico del
Renacimiento literario catalán
Contra Símaco, de Aurelio Prudencio

Notas arqueológicas

Nueva localidad de cerámica cardial

Las invasiones germánicas

El Águila de Tarragona y la
«Mulassa» de Tarragona
El Libro de los epigramas de
Luis Pons de Icart
Memorias de infancia y adolescencia

La calles antiguas de Tarragona
(siglos XIII-XIX). Tomo II
El poblado ibérico de Serra de l’Espasa, 
Capsanes. Materiales arqueológicos

Secció

Arqueologia i
Història
Arqueologia i
Història

Arqueologia i
Història
Arqueologia i
Història
Arqueologia i
Història
Arqueologia i
Història
Arqueologia i
Història
Arqueologia i
Història
Arqueologia i
Història
Arqueologia i
Història
Filologia i Història 
Literària
Filologia i Història 
Literària
Arqueologia i
Història
Arqueologia i
Història
Arqueologia i
Història
Arqueologia i
Història
Arqueologia i
Història
Biografia i
Bibliografia
Arqueologia i
Història
Arqueologia i
Història

Autor

Emili Morera Llauradó

M. del Carmen Beltran
Martínez i
José Sánchez Real
Jesús Domínguez
Bordona
Joan Serra Vilaró

Emili Morera Llauradó

José Sánchez Real

José Sánchez Real

Joan Serra Vilaró

José Sánchez Real

Andrés de Palma

Manuel de Montoliu
de Togores
Enrique Báncora
Sánchez
José Sánchez Real

Salvador Vilaseca i
Josep Mercadé
José Sánchez Real

José Sánchez Real

José Sánchez Real

Manuel de Montoliu
de Togores
Andrés de Palma

Lluïsa Vilaseca Borràs
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Núm

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

*

42

43

44

45

Any

1958

1959

1959

1959

1959

1960

1962

1962

1963

1963

1963

1964

1963

1965

1967

1968

1968

1971

Títol 

La Capilla de la Inmaculada
Concepción de la Seo de Tarragona
Los Hospitales de Tarragona

Tarragona Cristiana. Tomo V

Sant Miquel del Pla. Noticias
históricas sobre esta iglesia
de Tarragona
Las filigranas de animales en los
archivos de Tarragona
El frontispicio de la Catedral de
Tarragona
La cueva de Vallmajor y sus pinturas
rupestres

Toponímia de l’Aleixar i del seu terme

El culto y la liturgia en la Catedral de
Tarragona (1300-1700)
Els topònims del terme municipal i
del poble de la Mussara
Sant Vicents Ferrer a Casp i
a Perpinyà
Estudio geológico del sector
Espluga-Vimbodí-Rojals

La cova del Patou (Montroig, prov.
de Tarragona)
Leyendas históricas de Tarragona

Tarragona Cristiana. Índices

Els topònims del terme municipal i
poble de Constantí
Las estaciones prehistóricas del 
Pla del Maset (Cap de Salou) y les 
Gavarres (Constantí)
Los restos romanos de «Els Munts» - 
Altafulla. Tarragona

Secció

Arqueologia i
Història
Arqueologia i
Història

Arqueologia i 
Història
Arqueologia i 
Història

Arqueologia i 
Història
Arqueologia i 
Història
Arqueologia i
Història

Filologia i Història 
Literària
Arqueologia i 
Història
Filologia i Història 
Literària
Arqueologia i 
Història
Geografia i 
Ciències Exactes 
i Naturals
Arqueologia i 
Història
*Retirat del 
mercat
Arqueologia i 
Història
Filologia i Història 
Literària
Arqueologia i 
Història

Arqueologia i 
Història

Autor

Josep M. Madurell
Marimon
Josep M. Miquel
Parellada i
José Sánchez Real
Emili Morera Llauradó

Joan Serra Vilaró

José Sánchez Real

Joan Serra Vilaró

Salvador Vilaseca,
Josep M. Solé
Caselles i Joan
Montserrat Oliva
Albert Manent
Segimón
Andrés Tomás Ávila

Ramon Amigó Anglès

Joan Baptista Manyà
Alcoverro
Carmina Virgili Rodón

Salvador Vilaseca i
Lluïsa Vilaseca
Amadeu-J. Soberanas
Lleó
Emili Morera Llauradó

Ramon Amigó Anglès

Salvador Vilaseca i 
Ramon Capdevila

José Sánchez Real
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Núm

46

47
48

49

50

51

52

53

54

55

56
57

58

59

60

61

62

63

64

Any

1971

1972
1972

1973

1974

1976

1976

1976

1976

1977

1978
1979

1979

1979

1979

1979

1980

1980

1980

Títol 

Flora de la provincia de Tarragona.
Plantas vasculares

Spoliatus ante omnia restituendus
La Sociedad Económica de Amigos
del País de Tarragona
Los enterramientos romanos de la
Vía Augusta
Molino papelero en Tarragona

Contribución al estudio del gótico en
Tarragona
Toponímia de Gandesa i el seu terme
municipal
Epidèmies a Reus (s. XIV-XVI).
Notes d’Arxiu
Los médicos de Tarragona
(s. XIV-XVII)
Quaderns d’Història Tarraconense I

Clau de Blau (Tarraconis vrit amor)
La desamortització dels béns de
l’església a la província de Tarragona 
(1835-1845)
Bibliografia Històrica Tarraconense II

Estudio crítico de la necrópolis
paleocristiana de Tarragona
1er Col·loqui d’Història del Camp 
de Tarragona, Conca de Barberà i 
Priorat
Breviari Crític. Vol. V

Bibliografia Històrica Tarraconense
III

Quaderns d’Història Tarraconense II

Treballs de la Secció de Filologia i 
Història Literària I

Secció

Geografia i 
Ciències Exactes 
i Naturals
[Dret]
Arqueologia i 
Història
Arqueologia i 
Història
Arqueologia i 
Història
Arqueologia i 
Història
Filologia i Història 
Literària
Arqueologia i
Història
Arqueologia i
Història
Arqueologia i
Història
Poesia
Arqueologia i
Història

Biografia i
Bibliografia
Arqueologia i 
Història
Arqueologia i 
Història

Filologia i Història
Literària

Biografia i 
Bibliografia

Arqueologia i 
Història
Filologia i Història 
Literària

Autor

H. T. Malagarriga FSC

Joan Martí Miralles
José Sánchez Real

José Sánchez Real

José Sánchez Real

Emma Liaño Martínez

Anton Monner
Estopinyà
Salvador Vilaseca
Anguera
José Sánchez Real

Autors diversos

Olga Xirinacs Díaz
Salvador-J. Rovira
Gómez

Autors diversos

M. Dolors del Amo
Guinovart
Autors diversos

Manuel de Montoliu -
Francesc Xavier
Ricomà i Olga Xirinacs 
(coord.)
Xavier Ricomà
Vendrell i Salvador-
J. Rovira Gómez
Autors diversos

Autors diversos
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Núm

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

Any

1980

1980

1980

1980

1980

1981

1981

1984

1981

1981

1981

1981

1982

1981

1982

1981

1981

1982

1982

Títol 

Tramada

Treballs Històrics de Mn. Sanç
Capdevila i Felip (1883-1932)
Guia d’Altafulla (Tarragonès)

Guia de Vilaverd (Conca de Barberà)

Guia de Lloà (Priorat)

Bibliografia Històrica Tarraconense
IV

Estudio crítico de la necrópolis
paleocristiana de Tarragona.
Ilustraciones
Brins d’Espígol. Primera edició
preparada per Amadeu-J. Soberanas
Índex Tarraconensis. Vol. I (A-G)

Guia de Salomó (Tarragonès)

Breviari Crític. Vol. VI

Per Catalunya!

Antologia Tarragonesa d’Antoni
Rovira i Virgili
Treballs de la Secció de Filologia i
Història Literària II
La Casa dels Banys Nous de la Ciutat
de Tortosa
Tarragona Cristina I

Guia de Botarell (Baix Camp)

Guia de Vinyols i els Arcs
(Baix Camp)
Les gemmes del Museu Nacional 
Arqueològic de Tarragona

Secció

Filologia i Història
Literària

Els Llibres de la
Medusa
Els Llibres de la
Medusa
Els Llibres de la
Medusa
Els Llibres de la
Medusa
Biografia i
Bibliografia

Arqueologia i
Història

Filologia i Història 
Literària
Biografia i
Bibliografia
Els Llibres de la
Medusa
Filologia i 
Història Literària

Els Llibres de la
Medusa
Els Llibres de la
Medusa
Filologia i
Història Literària
Els Llibres de la
Medusa
Arqueologia i
Història
Els Llibres de la
Medusa
Els Llibres de la
Medusa
Els Llibres de la 
Medusa

Autor

Grups L’Espiadimonis
(poesia) i Un Nus
(plàstica)
Francesc Xavier
Ricomà Vallhonrat
Salvador-J. Rovira
Gómez
Francesc Cortiella
Òdena
Jaume Sabaté
Alentorn
Xavier Ricomà
Vendrell i Salvador-
J. Rovira Gómez
M. Dolors del Amo
Guinovart

Jacint Verdaguer

Amadeu-J. Soberanas 
Lleó
Antoni Virgili Colet

Manuel de Montoliu,
Francesc Xavier
Ricomà i Olga Xirinacs
Joan Montseny

Salvador-J. Rovira
Gómez
Autors diversos

Ramon Miravall Dolç

Emili Morera Llauradó

Carles Maristany Tió

Laureà Pagarolas
Sabaté
Rosa M. Ricomà 
Vallhonrat
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Núm

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Any

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1982

1983

1983

1983

1983

1983

1983

1983

Títol 

Bibliografia Històrica Tarraconense V

Quaderns d’Història Tarraconense III

Guia de Montferri (Alt Camp)

Guia de Benissanet (Ribera d’Ebre)

Guia de la Secuita (Tarragonès)

Guia de Perafort (Tarragonès)

Guia de Renau (Tarragonès)

Guia d’Alcover

Treballs de la Secció de Filologia i
Història Literària III
Llocs i focs

Bibliografia Històrica Tarraconense
VI

La desamortització del Bienni
Progressista a la província de
Tarragona (1855-1856)
Guia d’Ascó (Ribera d’Ebre)

Guia de les Borges del Camp
(Baix Camp)
Guia de la Pobla de Montornès
(Tarragonès)
Les lluites pel port de Salou.
Un enfrontament singular entre
el progrés econòmic i els drets
senyorials
Carnet Tarragoní (1963-1975)

Secció

Biografia i
Bibliografia

Arqueologia i
Història
Els Llibres de la
Medusa
Els Llibres de la
Medusa
Els Llibres de la
Medusa
Els Llibres de la
Medusa
Els Llibres de la
Medusa

Els Llibres de la
Medusa

Filologia i Història 
Literària
Filologia i Història 
Literària
Biografia i 
Bibliografia

Arqueologia i 
Història

Els Llibres de la 
Medusa
Els Llibres de la 
Medusa
Els Llibres de la 
Medusa
Arqueologia i 
Història

Filologia i Història 
Literària

Autor

Xavier Ricomà
Vendrell i Salvador-
J. Rovira Gómez
Autors diverso

Francesc Navarro
Ferré
Artur Bladé Desumvila

Francesc Cortiella
Òdena
Francesc Cortiella
Òdena
Josep Veciana
Aguadé i Francesc
Cortiella Òdena
Andreu Barbarà
Camafort i Joan
Cavallé Busquets
Autors diversos

Ramon Muntanyola
Llorach
Xavier Ricomà
Vendrell i Salvador-J.
Rovira Gómez
Salvador-J. Rovira 
Gómez

Carmel Biarnés
Biarnés
Ferran Jové
Hortoneda
Jordi Morant Clanxet

Antoni Jordà
Fernàndez i Joan M.
Pujals Vallvé

Carles Maristany Tió



Sergi Borrallo Llauradó
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Núm

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

Any

1983

1983

1983

1984

1984

1984

1984

1984

1984

1985

1984

1984

1985

1985

1985

1985

1985

Títol 

Guia de Vilanova d’Escornalbou
(Baix Camp)
Els embigats gòtico-mudèixars al
Tarragonès

Guia de l’Aleixar (Baix Camp)

Annals inèdits de la vila de la Selva
del Camp de Tarragona
Quaderns d’Història Tarraconense IV

Guia de les jueries tarragonines

Guia de la Palma d’Ebre
(Ribera d’Ebre)
Una ciutat catalana a darreries de la
Baixa Edat Mitjana: Tarragona
Guia de Torroja del Priorat (Priorat)

El llibre de l’Arboç

Viure a Tarragona
(Fulls d’un Dietari 1966-1969)
Bibliografia Històrica Tarraconense
VII

Arxiepiscopologi de la Santa
Església Metropolitana i Primada de
Tarragona. Vol. I
Arxiepiscopologi de la Santa
Església Metropolitana i Primada de
Tarragona. Vol. II
Bibliografia Històrica Tarraconense
VIII

Treballs de la Secció de Filologia i
Història Literària IV

Toponímia de Vilalba dels Arcs

Secció

Els Llibres de la 
Medusa
Arqueologia i 
Història

Els Llibres de la 
Medusa

Arqueologia i 
Història
Arqueologia i 
Història
Els Llibres de la 
Medusa
Els Llibres de la 
Medusa
Arqueologia i 
Història
Els Llibres de la 
Medusa
Arqueologia i
Història
Filologia i
Història Literària
Biografia i 
Bibliografia

Arqueologia i 
Història

Arqueologia i 
Història

Biografia i 
Bibliografia

Filologia i
Història Literària

Filologia i
Història Literària

Autor

Carles Maristany Tió

Isabel Companys
Farrerons i Núria
Montardit Bofarull
Fina Anglès
Soronellas i
Joan Miquel Ventós
Joan Pié Faidella

Autors diversos

Gabriel Secall Güell

Rossend Escolà
Cubells
Francesc Cortiella
Òdena
Jaume Sabaté
Alentorn
Esteve Cruañes Oliver

Artur Bladé Desumvila

Xavier Ricomà
Vendrell i Salvador-J.
Rovira Gómez
Josep Blanch i
Joaquim Icart Leonila

Josep Blanch i
Joaquim Icart Leonila

Xavier Ricomà
Vendrell i Salvador-J.
Rovira Gómez
Albert Manent 
Segimon i Francesc
Roig Queralt
Anton Monner
Estopinyà
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Núm

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

Any

1985

1985

1986

1986

1986

1986

1986

1986

1986

1986

1986

1986

1986

1987

1987

1987

1987

1987

Títol 

Guia de Capafonts (Baix Camp)

Quaderns d’Història Tarraconense V

Guia de Gratallops (Priorat)

El port de Salou en el segle XVIII

Bibliografia Històrica Tarraconense
IX

La comunitat hebrea de Santa
Coloma de Queralt
Viure a Tarragona
(Fulls d’un Dietari 1970-1971)
La consanguinitat a la diòcesi
de Tarragona (1850-1900)
Esglésies singulars de la Terra Alta

Guia de Maspujols (Baix Camp)

La milícia nacional de Reus en els
orígens de la Catalunya isabelina
El pensament agrari de l’anarquisme
a l’Alt Camp: 1923-1939
L’Escola del Camp de Tarragona
en l’arquitectura del segle XVI a
Catalunya
Enric Bayerri i el Museu Arxiu de
Tortosa
Quaderns d’Història Tarraconense VI

Capbreu de la baronia d’Entença
(s. XIV). Introducció històrica i estudi
lingüístic
Bibliografia Històrica Tarraconense X

L’obra poètica de Joan Antònio
Guàrdias

Secció

Els Llibres de la
Medusa

Arqueologia i
Història
Els Llibres de la
Medusa
Arqueologia i
Història
Biografia i
Bibliografia

Arqueologia i 
Història
Filologia i 
Història Literària
Arqueologia i 
Història
Arqueologia i 
Història
Els Llibres de la 
Medusa

Arqueologia i 
Història
Arqueologia i 
Història
Arqueologia i 
Història

Arqueologia i 
Història
Arqueologia i 
Història
Filologia i 
Història Literària

Biografia i 
Bibliografia

Filologia i 
Història Literària

Autor

Diego López Bonillo
i Salvador-J. Rovira i
Gómez
Autors diversos

Jaume Sabaté
Alentorn
Josep Morell
Torrademé
Xavier Ricomà
Vendrell i Salvador-J.
Rovira Gómez
Gabriel Secall Güell

Artur Bladé Desumvila

Iris Gual Figuerola

Enric Ventosa Serra

Josep M. Llauradó
Llauradó i Vicenç
Samsó Bonet
Robert Vallverdú Martí

Antoni Gavaldà
Torrents
Marià Carbonell
Buades

Ramon Miravall Dolç

Autors diversos

Teresa Palet Plaja
i Manuel Romero
Tallafigo
Xavier Ricomà
Vendrell i Salvador-J.
Rovira Gómez
M. Carme Mas
Morillas
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Núm

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

Any

1987

1987

1987

1987

1987

1988

1988

1988

1988

1988

1988

1988

1988

1988

1988

1988

1988

1989

Títol 

El bienni progressista a Tarragona
(1854-1856)
Treballs històrics de mossèn Tomàs
Capdevila i Miquel (1903-1936)

Versifonies

El meu diari de guerra. 1937-1939

La Torre de l’Espanyol (Ribera d’Ebre)

Anàlisi política de la monarquia
hispànica (s. XVII)
La platería gótica en Tarragona
y provincia. Tipología, catálogo,
punzones. 
Antroponímia i toponímia del poble i
terme del Lloar
Poder i comerç a la ciutat de
Tarragona (s. XVIII)
Bibliografia del Baix Gaià

Breviari Crític VI

Quaderns d’Història Tarraconense VII

Vida i mort a la Conca de Barberà a
l’Edat Moderna (Rocafort de Queralt
s. XVI-XVIII)
Orígens del catalanisme a Tarragona
(1900-1914)
Anuari 1987 de la Societat d’Estudis
d’Història Eclesiàstica, Moderna i
Contemporània de Catalunya
L’obra poètica de Josep M. Casas de
Muller
La orden de San Juan de Jerusalén y
Miravet (Primera mitad del s. XVII)
Viure a Tarragona (Fulls d’un Dietari
1972-1974)

Secció

Arqueologia i 
Història
Els Llibres de la 
Medusa

Filologia i 
Història Literària
Biografia i 
Bibliografia
Arqueologia i 
Història
Arqueologia i
Història
Sense col·lecció

Filologia i
Història Literària
Arqueologia i
Història
Biografia i
Bibliografia

Filologia i
Història Literària

Arqueologia i
Història
Arqueologia i
Història

Arqueologia i
Història
-

Filologia i
Història Literària
Arqueologia i
Història
Filologia i
Història Literària

Autor

Joan Carles Buigues
Villar
Tomàs Capdevila -
Pere Anguera Nolla
(coord.)
Grup L’Espiadimonis

Joan Ventura Solé

Josep Serrano Daura

Ramon Miravall Dolç

Antonio Martínez
Subías

Jaume Sabaté
Alentorn
Antoni Jordà
Fernàndez
Josep Bargalló Valls
i Salvador-J. Rovira
Gómez
Manuel de Montoliu,
Francesc Xavier
Ricomà i Olga Xirinacs
Autors diversos

Valentí Gual Vilà

Mercè Costafreda
Felip
Autors diversos

Francesc Roig Queralt

Pascual Ortega Pérez

Artur Bladé Desumvila
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Núm

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

Any

1989

1989

1989

1989

1989

1989

1989

1989

1990

1989

1990

1990

1990

1990

1990

1990

1990

Títol 

Bibliografia Històrica Tarraconense
XI

Exposició cronològico-històrica dels
noms i dels fets dels arquebisbes de
Tarragona
Quaderns d’Història Tarraconense
VIII
Replanteig causal de la conquesta
de Tortosa
Reflexos

Llibre de les ordinacions de Torroja

Història de Barberà a través dels
noms
Estudio crítico de la necrópolis
paleocristiana de Tarragona. Planos
Bibliografia de Falset. Les
publicacions periòdiques a
Falset del 1900 al 1936
El catalanisme conservador a
Tarragona: Francesc de P. Ixart i de
Moragas (1868-1936)
Quaderns d’Història Tarraconense IX

L’obra poètica de Mn. Miquel
Melendres i Rué
El asedio aéreo de Tarragona
1937-1939
Obra Menor

El carlisme sota la restauració.
El partit carlí a la província de
Tarragona (1885-1907)
Treballs de la Secció de Filologia i
Història Literària V
Bibliografia Històrica Tarraconense
XII

Secció

Biografia i
Bibliografia

Arqueologia i
Història

Arqueologia i
Història
Els Llibres de la
Medusa
Filologia i
Història Literària
Arqueologia i
Història

Filologia i
Història Literària
Arqueologia i
Història
Biografia i
Bibliografia

Biografia i
Bibliografia

Arqueologia i
Història
Filologia i
Història Literària
Arqueologia i
Història
Arqueologia i
Història
Arqueologia i
Història

Filologia i
Història Literària
Biografia i
Bibliografia

Autor

Xavier Ricomà
Vendrell i Salvador-J.
Rovira Gómez
Marià Marí

Autors diversos

Ramon Miravall Dolç

Zoraida Burgos

Josep Torné Cubells
i E. Miquel Vallejo
Fidalgo
Carme Plaza Arqué

M. Dolors del Amo
Guinovart
Rosa M. Fusté Antich

Salvador-J. Rovira
Gómez

Autors diversos

Francesc Guirado
Pagès
Francisco J. González
 Huix
José Sánchez Real

Joan Prats Salas

Autors diversos

Xavier Ricomà
Vendrell i Salvador-J.
Rovira Gómez
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Núm

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

Any

1991

1990

1991

1990

1991

1991

1992

1992

1991

1992

1992

1992

1992

1992

1992

1993

1992

1992

Títol 

Ara t’ho explico

Població i lluita contra la mort a
Montblanc (s. XVIII)
París 1957

Quaderns d’Història Tarraconense X

Viure a Tarragona (Fulls d’un Dietari
1975-1976)
Pesos, preus, mides i mesures en el
comerç a la menuda de l’Aleixar

La Prioral de Sant Pere de Reus.
El último gótico ante la llegada del
Renacimiento
Isaac Hermes Vermey. El pintor de
l’Escola del Camp
Bibliografia Històrica Tarraconense
XIII
Treballs de la Secció de Filologia i
Història Literària VI
Obra Menor II

Quaderns d’Història Tarraconense XI

La gent de mar de Cambrils (s. XVIII)

Guia de Rocafort de Queralt (Conca
de Barberà)
Bibliografia impresa de B. Hernández
Sanahuja

Vinebre: els primers establiments del
Riberal. Recerques arqueològiques
El centre recreatiu catalanista «Las
Quatre Barras» de Tarragona (1899-
1903)
Calaix de sastre: aplec de provatures
literàries

Secció

Filologia i
Història Literària
Arqueologia i
Història
Sense col·lecció

Arqueologia i
Història
Filologia i
Història Literària
Filologia i
Història Literària

Belles Arts

Belles Arts

Biografia i
Bibliografia
Filologia i
Història Literària
Arqueologia i
Història
Arqueologia i
Història
Biografia i
Bibliografia
Els Llibres de la
Medusa
Biografia i
Bibliografia

Arqueologia i
Història
Arqueologia i
Història

Filologia i
Història Literària

Autor

Francesc Roig Queralt

Josep M. T. Grau Pujol

Lluís M. Mezquida
Gené
Autors diversos

Artur Bladé Desumvila

Fina Anglès
Soronellas i
Joan Miquel Ventós
Emma Liaño Martínez

Sofia Mata de la Cruz

Autors diversos

Autors diversos

José Sánchez Real

Autors diversos

Salvador-J. Rovira
Gómez
Valentí Gual Vilà

Amadeu-J. Soberanas
Lleó i Jaume Massó
Carballido
Margarida Genera
Monells
Antoni Quintana Marí

Josep Pin Soler -
Josep Maria Domingo
Clua (coord.)
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Núm

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

Any

1992

1993

1993

1993

1993

1993

1994

1993

1994

1994

1994

1994

1994

1994

1994

1994

1994

1994

Títol 

Josep Pin i Soler. Antologia
tarragonina
La Terra Alta a la premsa no diària de 
l’Arxiu Municipal de Tortosa
La família moderna a la Conca de
Barberà
Quaderns d’Història Tarraconense XII

Records de la meva vida

Bibliografia Històrica Tarraconense
XIV
El convent de frares menors
caputxins a la ciutat de Tarragona
(1589-1989). Aproximació històrica
Catàleg de l’Arxiu Històric de la Selva
del Camp. Fons municipal i fons de
la Comuna del Camp
Obra Menor III

Batea i el seu terme municipal. El
repoblament templer (s. XII-XIII)
Batea i el seu terme municipal.
Partides, accidents geogràfics,
topònims i camins
Actes del Simposi Pin i Soler.
Tarragona, 26-28 novembre 1992
Esborranys de Kildo

La burgesia mercantil de Reus
ennoblida durant el segle XVIII
Recull històric del Lloar i el seu
entorn
Noms de lloc i de persona actuals i
pretèrits del poble i terme municipal
de Gratallops (Priorat)
Quaderns d’Història Tarraconense
XIII
Demografia de Reus i la seva àrea de
mercat a l’època moderna

Secció

Els Llibres de la
Medusa
Biografia i
Bibliografia
Arqueologia i
Història
Arqueologia i
Història
Biografia i
Bibliografia
Biografia i
Bibliografia
Arqueologia i
Història

-

Arqueologia i
Història
Arqueologia i
Història
Filologia i 
Història Literària

Filologia i 
Història Literària
Filologia i 
Història Literària

Biografia i
Bibliografia
Arqueologia i 
Història
Filologia i 
Història Literària

Arqueologia i 
Història
Arqueologia i 
Història

Autor

Josep Bargalló Valls i
Magí Sunyer
Àngel Monlleó Galcerà

Valentí Gual Vilà

Autors diversos

Lluís Saragossa 
Pallarés i Laia Baraldés
Autors diversos

Pere Cardona

Montserrat Soronellas
Maseu

José Sánchez Real

Josep Alanyà Roig

Josep Alanyà Roig

Francesc Roig i Josep
M. Domingo (coord.)
Josep Pin i Soler -
Josep M. Domingo
(coord.)
Salvador-J. Rovira
Gómez
Jaume Sabaté
Alentorn
Jaume Sabaté
Alentorn

Autors diversos

Josep Morell
Torrademé
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Núm

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

Any

1994

1995

1995

1995

1995

1995

1995

1996

1996

1996

1996

1996

1997

Títol 

Treballs de la Secció de Filologia i
Història Literària VII
La passió d’Ulldecona

El castell del Rei en temps de Jaume
II

El puerto y la mar de Tarragona
durante la guerra civil. 1936-1939
La custòdia modernista de la Seu de
Tarragona
La descoberta de la gran ciutat:
París, 1878
Tarragona: Notes de color

Quaderns d’Història Tarraconense
XIV
Treballs de la Secció de Filologia i
Història Literària VIII
Memòries d’un poble: la Vilella
d’Amunt, Priorat

La parla de la Conca de Barberà

Els Renart de Tarragona i Sant Magí

Bibliografia Històrica Tarraconense
XV-XVI

Secció

Filologia i 
Història Literària
Filologia i 
Història Literària
Arqueologia i 
Història

Arqueologia i 
Història
Belles Arts

Filologia i
Història Literària
Filologia i
Història Literària
Arqueologia i
Història
Filologia i
Història Literària
Arqueologia i
Història

Filologia i
Història Literària
Belles Arts
Biografia i
Bibliografia

Autor

Autors diversos

Jaume Vidal Alcover

Isabel Companys
Farrerons i Núria
Montardit Bofarull
Francisco J. González 
Huix
Antonio Martínez
Subías
Josep Yxart - Rosa
Cabré (coord.)
Josep Yxart - Rosa
Cabré (coord.)
Autors diversos

Autors diversos

Ramon Escoda Bonet
i Gerard Rocamora
Escoda
Carme Plaza Arqué

Lluís M. Mezquida
Gené
Autors diversos
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Fora de sèrie

Any
1953
1962
1965
1970
1972

1972
1975
1977
1982

1982
1982
1983
1986
1988
1990

1991

1992

1992
1997
1999

Títol
Tres poemes de la devoció tarragonina
Viatgera amb mi
L’Esposa de l’Anyell (Esglesíada). Volum I
Poesia de l’Alguer
Consuetudines Dertosae (Llibre de les
Costums de Tortosa). VII Centenari 1272-
1972
L’Esposa de l’Anyell (Esglesíada). Volum II
Tecleta
Julio Antonio, 1889-1919
Crítica Literària avui

Quaderns de Música I
Quaderns de Música II
Julio Antonio, 1889-1919 
Quaderns de Música III-IV
Santiago Costa Vaqué, 1896
Anuari 1988 de la Societat d’Estudis d’Història 
Eclesiàstica, Moderna i Contemporània de
Catalunya
Anuari 1989 de la Societat d’Estudis d’Història
Eclesiàstica, Moderna i Contemporània de
Catalunya
Anuari 1990-1991 de la Societat d’Estudis
d’Història Eclesiàstica, Moderna i
Contemporània de Catalunya
Quaderns de Música V
Quaderns de Música VI
Quaderns de Música VII

Matèria
Poesia
Poesia
Poesia
Poesia
Dret

Poesia
Novel·la
Art
Filologia i
Història Literària
Música
Música
Art
Música
Art
Arqueologia i
Història

Arqueologia i
Història

Arqueologia i
Història

Música
Música
Música

Autor
Joan Antònio Guàrdias
Joan Antònio Guàrdias
Miquel Melendres Rué
Pasqual Scanu
Edició facsímil

Miquel Melendres Rué
Josep Roig Raventós
—
—

Francesc Bonastre
Josep M. Gregori
—
Francesc Bonastre
—
Autors diversos

Autors diversos

Autors diversos

Francesc Bonastre
Francesc Bonastre
Jordi Casas
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2. Quadre de classificació del fons documental de l’Institut 
d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV

1. CONSTITUCIÓ I ÒRGANS DE GOVERN
1.1. Inauguració (1952)
1.2. Estatuts (1953-1989)
1.3. Expedients del Consell Plenari (1952-1979)
1.4. Expedients de les seccions (1980)
1.5. Actes del Consell Plenari (1951-1997)
1.6. Actes del Consell Permanent (1952-1996)
1.7. Actes de les seccions (1976-1996)
1.8. Consellers de número (1952-1994) 

2. ADMINISTRACIÓ GENERAL
2.1. Agenda del director (1985-1997) 
2.2. Patrimoni (1953-1994)
2.3. Reglaments (1972-1983)
2.4. Memòries (1955-1985)

3. COMUNICACIONS
3.1. Registre general de documents (1952-1996)
3.2. Correspondència (1951-1996)
3.3. Relacions externes (1952-1995)
3.4. Representació institucional (1962-1993)
3.5. Recull de premsa (1917-1999)

4. PERSONAL
4.1. Selecció i provisió de personal (1988-1990) 
4.2. Nòmines de personal (1955-1986) 
4.3. Previsió social (1960) 
4.4. Liquidacions a la Seguretat Social (1976-1987) 
4.5. Assistència del personal (1976-1987) 
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5. COMPTABILITAT
5.1. Llibres i registres comptables (1952-1995)
5.2. Pressupost (1952-1995)
5.3. Documents comptables (1953-1995)

6. AJUTS I SUBVENCIONS
6.1. Subvencions (1961-2001)
6.3. Adhesions i subvencions (1977-1997)
6.4. Concursos, beques i premis (1948-1991)

7. ACTIVITAT
7.1. Publicacions (1934-1998)
7.2. Registres de publicacions (1989)
7.3. Dictàmens de publicacions (1978-1996)
7.4. Actes culturals (1968-1995)
7.5. Treballs i material divers (1545-1997)

8. LLEGATS I PATRONATS
8.1. Llegats (1803-1988)
8.2. Patronats (1951-1995)

9. OBJECTES
9.1. Plaques i medalles (1931-1999)
9.2. Segells i tampons
9.3. Material d’oficina (1931)
9.4. Planxes d’impremta (1954-1982)
9.5. Mapes i plànols (1951-1986)
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