
 

NOTA DE PREMSA 
 

Tarragona, 7 de març de 2016 

 

Tarragona, nou tom de l'Enciclopèdia del Romànic a 

Catalunya 

 

� La Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico i el Museu 

Nacional d'Art de Catalunya han completat la publicació d'un nou tom de 

l'Enciclopèdia del Romànic a Catalunya, el corresponent a Tarragona. 

� L'edició ha estat possible gràcies a la col·laboració de l'Obra Social "la 

Caixa", Red Eléctrica de España, Fundació ACS, Fundació Ramón Areces i el 

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. L'Enciclopèdia del Romànic a 

Catalunya compta igualment amb la col·laboració de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, la 

Generalitat de Catalunya, l'Arquebisbat de Tarragona i el Bisbat de Tortosa. 

� El nou volum de Tarragona s'afegeix als tres de Barcelona, presentats el 

2015 i, igual que aquests, s'ha editat en castellà i en català. A Tarragona, 

s'han catalogat i documentat un total de 175 testimonis romànics. 

� La publicació forma part d'un projecte molt més ampli, l'Enciclopèdia del 

Romànic a la Península Ibèrica, en què la Fundación Santa María la Real del 

Patrimonio Histórico porta treballant gairebé dues dècades i en el qual han 

participat més d'un miler d'investigadors 

 

El president de la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, José María 

Pérez Peridis i el president del Museu Nacional d'Art de Catalunya, Miquel Roca, han 

estat els encarregats de presentar avui un volum de l'Enciclopèdia del Romànic a 

Catalunya, corresponent a Tarragona. Han estat acompanyats per Jaume Pujol, 

arquebisbe de Tarragona; Elisa Durán, directora general adjunta de la Fundació Bancària 

"la Caixa"; Jordi Agras, director dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament de 

Cultura de la Generalitat de Catalunya; Fátima Rojas, directora de Relacions 

Institucionals de Red Eléctrica de España; i Jordi Camps, conservador en cap de la 

col·lecció d'Art Romànic del Museu Nacional d'Art de Catalunya i coordinador científic de 

la publicació.  



 

Cal no oblidar que els treballs d'investigació per a l'Enciclopèdia del Romànic a Catalunya 
s'estan duent a terme gràcies a la implicació de l'Obra Social "la Caixa", Red Eléctrica de 
España, Fundació Ramón Areces, Fundació ACS i el Ministeri d'Educació, Cultura i 
Esport. Igualment, han comptat amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la 
Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, 
l'Arquebisbat de la ciutat i el Bisbat de Tortosa. 

La presentació del volum de Tarragona ha tingut lloc al Centre "El Seminari" de la ciutat 
catalana i el nou tom se suma als tres de Barcelona, que van sortir a la llum el 2015.  

 

Enciclopèdia del Romànic a Tarragona 

En aquest cas, la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico ha comptat 
amb la coordinació científica de Manuel Castiñeiras, de la Universitat Autònoma de 
Barcelona, i de Jordi Camps, del Museu Nacional d'Art de Catalunya, i amb la 
col·laboració i supervisió de Carles Sánchez. Emma Liaño, del Departament d'Història i 
Història de l'Art de la Universitat Rovira i Virgili –on es va establir la seu local-, s'ha 
encarregat de la subcoordinació científica i supervisió dels estudis historicoartístics, 
mentre que Jaume Moya ha fet el mateix amb els aixecaments planimètrics. 

Així, entre tots, han dirigit l'equip d'historiadors i arquitectes que, després de diversos 
anys de treball, d'investigació i estudis previs, han aconseguit 175 testimonis romànics a 
79 localitats, distribuïdes en nou comarques. 

En tots els casos, el lector podrà trobar informació sobre la ubicació de la peça o 
testimoni, la seva història i evolució. De la mateixa manera, sempre es recullen 
fotografies dels elements més destacats i planimetries del monument en qüestió, per 
permetre una millor comprensió i anàlisi. 

A més de la catalogació de monuments, ordenats alfabèticament i per localitats, el tom de 
Tarragona, del qual s'han editat 1.500 exemplars, 750 en castellà i 750 en català, inclou 
cinc estudis previs que ens permeten aprofundir en aspectes com la Catalunya meridional 
a la edat Mitjana, la restauració de l'arquebisbat de Tarragona, l'arquitectura, l'escultura o 
la il·lustració de manuscrits a la província en època medieval. 

Cal recordar que aquest nou volum, se suma als tres de Barcelona, publicats en 2015 i 
segueix la mateixa filosofia de completar els coneixements sobre el romànic de Catalunya 
en una obra de síntesi, que segueix l'estela, recull i actualitza diverses dècades 
d'investigació científica, d'excavacions arqueològiques i de restauracions. Un projecte que 
quedarà completat el 2017 amb la publicació dels estudis corresponents a Girona i Lleida.  

 

Enciclopèdia del Romànic a la Península Ibèrica 

Els uns i els altres se sumaran a l'Enciclopèdia del Romànic a la Península Ibèrica, un 
dels projectes editorials més ambiciosos de la Fundación Santa María la Real del 



 

Patrimonio Histórico i un dels majors esforços de documentació del patrimoni cultural del 
nostre país. 

L'obra dirigida per l'arquitecte i dibuixant José María Pérez, Peridis, té com a meta 
acostar, tant a la comunitat científica com al gran públic, una completa visió de l'art 
romànic i, a través d'ell, de tota una època, de la seva gent i de la seva història. El treball 
es fonamenta en la seva exhaustivitat, el seu caràcter metòdic, el compromís assolit entre 
el científic i el accessible, la seva riquesa gràfica i una acurada edició; aspectes que li van 
fer mereixedor del Diploma Europa Nostra a la millor tasca editorial en 2003 i que han 
portat la col·lecció a les principals llibreries i biblioteques internacionals. 

Amb aquesta última incorporació, l'Enciclopèdia del Romànic a la Península Ibèrica suma 
48 toms, corresponents a Castella i Lleó (17) Astúries (2 de romànic i 2 de preromànic), 
Cantàbria (3), Navarra (3), Madrid (1) , La Rioja (2), Guadalajara (2), Conca (1), 
Saragossa (2), País Basc (3), Pontevedra (2), la Corunya (2), Barcelona (3), Ourense (2) i 
Tarragona (1). 

Un ingent treball que, tal com assenyalava Peridis, no hauria estat possible sense la 
implicació de més d'un miler d'investigadors i sense la participació de nombroses 
persones i institucions que han donat suport al projecte.. 

 

La Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, un projecte cultural des de Castella i Lleó és una entitat 

privada sense ànim de lucre, la missió fonamental és la de promoure iniciatives de desenvolupament sostenible, basades 

en estudi, investigació, restauració, conservació i difusió del patrimoni natural, social i cultural.   
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