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PUBLICITAT

2010

OBJECTIUS:
Reconèixer i difondre  
les bones pràctiques en l’àmbit  
de la integració dels ciutadans  
catalans d’origen immigrant

DOTACIÓ:
5 premis de 3.000 euros cadascun

Podeu consultar-ne les bases a:
www.fundaciolluiscarulla.cat

El termini de presentació s’acaba el  
21 de juliol del 2010

Les propostes i la documentació  
s’han d’adreçar a:
Fundació Lluís Carulla
Aribau 185 3r 08021 Barcelona
Tels. 932090948/932005347 
Fax 932005633
info@fundaciolluiscarulla.cat

Amb el suport de:

VII PREMIS
FRANCESC
CANDEL

119272-997018G

PUBLICITAT

Sevilla, 14-16, local 3 - 43001 TARRAGONA - Tel. 977 235 401

VI I CAVA A COPES - IBÈRICS I FORMATGES - CAFETERIA

Taverna del vi i del pernil
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PUBLICITAT

garrido immobiliària

Av. Prat de la Riba, 34, baixos · 43001 TARRAGONA

Tel. 977 24 37 20 - 667 692 691
www.garridoimmobiliaria.com

129814/992425F

PUBLICITAT

131488-968502B

C/ Rafael Campalans
Port Torredembarra

977 645 411
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Vidal i Barraquer, 28
Tel. 977 111 886 - TARRAGONA

MENÚ DIARI DE DIMARTS A DIVENDRES

Un equip de set professio-
nals han estat treballant
des del 2006 en la identifi-
cació, descripció, catalo-
gació i custòdia de tot el
fons de l’arqueòleg Pere
de Palol, que és «d’impor-
tància cabdal per a les fu-
tures generacions d’inves-
tigadors» i que «esdevé fo-
namental per comprendre i
estudiar una de les perso-
nalitats més destacades de
l’arqueologia catalana i
espanyola del segle XX»,
segons els responsables de
l’ICAC.

Al llarg de tota una vida
dedicada a la recerca, l’ar-
queòleg Pere de Palol ( Gi-
rona, 1923 - Barcelona,
2005) va anar bastint una
biblioteca cabdal per a
l’estudi de l’arqueologia.
El seu llegat engloba la se-
va vasta biblioteca, però
també documentació per-
sonal que suma prop de
60.000 exemplars, entre
llibres, revistes, fotogra-
fies, diaris d’excavacions i
correspondència amb al-
tres professionals.

Pel que fa al fons biblio-
gràfic, es comptabilitzen
més de 12.000 llibres, re-
vistes i separates, que són
consultables a internet a
través del catàleg col·lec-
tiu de les universitats cata-
lanes. Entre els volums,
destaquen els relacionats
amb l’àmbit de la prehistò-
ria, el món romà hispànic,
el bizantinisme, i fona-
mentalment, l’arqueolo-

gia de l’antiguitat tardana,
que era, segons els respon-
sables de l’ICAC, «la seva
gran passió».

Pel que fa al fons docu-
mental, destaca la corres-
pondència de Pere de Palol
amb altres arqueòlegs, i
les anotacions i el material
redactat a partir de les se-
ves excavacions. També
es posa a disposició dels
investigadors la gran
quantitat de material in-
èdit (fotografies, diaposi-
tives, plànols, dibuixos...)
dels diferents jaciments on
va treballar.

Aquest fons, que també

s’ha començat a digitalit-
zar, es pot consultar pre-
sencialment a la seu de
l’ICAC, a Tarragona, i
pròximament també mit-
jançant la plana web de
l’institut. El fill de l’ar-
queòleg, l’escriptor Mi-
quel de Palol, va dir ahir
que la cessió a l’ICAC ga-
ranteix la unitat i la digni-
ficació d’aquest important
fons documental.

Pere de Palol va dedicar
bona part de la seva vida a
la docència. Els seus dos
càrrecs més importants
van ser els de catedràtic
d’arqueologia, epigrafia i

numismàtica a la Univer-
sidad de Valladolid i cate-
dràtic d’arqueologia cris-
tiana i medieval a la Uni-
versitat de Barcelona. Pe-
rò la recerca de camp va
ser també fonamental en la
seva tasca. Les seves prin-
cipals excavacions van ser
les d’Agullana, Roses i
puig Rom (Alt Empordà);
La Olmeda (Pedrosa de la
Vega, Palència); es Cap
des Port (Fornells, Menor-
ca), i el Bovalar (Serós,
Segrià). Aquest treball va
donar com a fruit més de
280 títols entre llibres, ar-
ticles i ponències.

L’ICAC cataloga el fons de l’arqueòleg
Pere de Palol, de més de 57.000

llibres, diaris d’excavacions i fotos
És un material d’«un inestimable valor científic», segons l’institut tarragoní

Els responsables de l’ICAC, amb l’escriptor Miquel de Palol (a la dreta). / JUDIT FERNÀNDEZ

● L’any 2006, l’escriptor Miquel de
Palol va donar el fons del seu pare,
l’arqueòleg Pere de Palol, mort un
any abans, a l’Institut Català d’Ar-

CARINA FILELLA  / Tarragona queologia Clàssica (ICAC). Ahir, el
mateix escriptor va acompanyar la
directora de l’ICAC, Isabel Rodà i
l’investigador Josep Guitart, en la
presentació del fons, que en aquests

darrers anys ha estat catalogat. Inte-
grat per més de 57.000 llibres, diaris
d’excavacions i imatges, és, segons
els responsables de l’institut, un fons
d’«un inestimable valor científic».

● Lluís Homar, Carles
Santos i Sergi Belbel són
alguns dels autors i actors
teatrals que participaran
en el primer Seminari
d’Escriptura Dramàtica i
Dramatúrgia Escènica que
s’impartirà a Tarragona a
partir del 21 d’abril, orga-
nitzat per l’Aula de Teatre
de la URV i l’Ajuntament
de Tarragona.

La conferència de l’ar-

tista Carles Santos De la
música a la performa’n,
obrirà el seminari dime-
cres que ve. Pel 28 d’abril
s’ha programat la xerrada
del director i dramaturg
Sergi Belbel, director del
Teatre Nacional de Cata-
lunya, que parlarà del text
teatral com a eina de tre-
ball. I el 5 de maig serà el
torn de l’actor Lluís Ho-
mar, que parlarà sobre El
repte de ser actor. Toni

Cort, codirector del centre
de creació L’Animal a
l’Esquena, intervindrà en
el seminari el 19 de maig.
Totes les xerrades tindran
lloc a la sala de graus del
campus Catalunya de la
URV.

També s’han programat
dos tallers: un sobre la co-
mèdia de l’art (els dies 24
d’abril i 1, 8 i 15 de maig) i
un altre d’introducció a la
interpretació (els dies 15,

22, 29 de maig i 5 de juny).
Lluís Pascual, coordina-

dor de l’Aula de Teatre,
assenyala que el seminari
esdevé «una aposta de Tar-
ragona per la formació en
l’àmbit de les arts escèni-
ques, una possibilitat d’ac-
cedir als grans professio-
nals de l’escena, una visió
propera dels processos de
creació i una lectura refle-
xiva del llenguatge escè-
nic».

Lluís Homar i Carles Santos participaran
en un seminari de teatre a Tarragona
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