
MIQUEL TARRADELL I MATEU
SEMBLANÇA BIOGRÀFICA

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
SECCIÓ HISTÒRICO-ARQUEOLÒGICA

BARCELONA, 2021

Miquel Tarradell_COBERTA.indd   1 28/1/2021   7:32:36



Miquel Tarradell i Mateu

Semblança biogràfica

Miquel Tarradell_TRIPA.indd   1 28/1/2021   10:51:26



BARCELONA
2021

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
SEMBLANCES BIOGRÀFIQUES, XCI

Miquel Tarradell i Mateu
Semblança biogràfica

Joan Sanmartí Grego 

Miquel Tarradell_TRIPA.indd   2 28/1/2021   10:51:26



BARCELONA
2021

INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
SEMBLANCES BIOGRÀFIQUES, XCI

Miquel Tarradell i Mateu
Semblança biogràfica

Joan Sanmartí Grego 

Miquel Tarradell_TRIPA.indd   3 28/1/2021   10:51:26



Fotografia de la coberta:  Acte de lliurament de premis al Palau Dalmases, l’any 1972. Fotografia 
de Pau Barceló i Faix.

© Joan Sanmartí Grego 
© 2021, Institut d’Estudis Catalans, per a aquesta edició
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona

Primera edició: febrer de 2021

Elaboració: Gabinet de la Presidència de l’IEC

Text revisat lingüísticament per la Unitat de Correcció del Servei Editorial de l’IEC

Compost per la Unitat de Producció del Servei Editorial de l’IEC
Imprès a Service Point FMI, SA

ISBN: 978-84-9965-582-6
Dipòsit Legal: B 2991-2021

Són rigorosament prohibides, sense l’autorització escrita dels titulars del copyright, la reproducció total o parcial 
d’aquesta obra per qualsevol procediment i suport, incloent-hi la reprografia i el tractament informàtic, la distribució 
d’exemplars mitjançant lloguer o préstec comercial, la inclusió total o parcial en bases de dades i la consulta a través de 
xarxa telemàtica o d’Internet. Les infraccions d’aquests drets estan sotmeses a les sancions establertes per les lleis.

Biblioteca de Catalunya. Dades CIP

Sanmartí, Joan (Sanmartí i Grego), autor
Miquel Tarradell i Mateu : semblança biogràfica. — Primera edició. — (Semblances biogràfiques ; 91)
A la coberta: Institut d’Estudis Catalans, Secció Històrico-Arqueològica. — Bibliografia
ISBN 9788499655826
I. Institut d’Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica  II. Títol   
III. Col·lecció: Semblances biogràfiques ; 91
1.  Tarradell, Miquel, 1920-1995  2.  Historiadors — Catalunya — Biografia   
3.  Arqueòlegs — Catalunya — Biografia
929Tarradell, Miquel

Miquel Tarradell_TRIPA.indd   4 28/1/2021   10:51:26



5

Introducció

L’encàrrec del president de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) per a redactar 
aquest text és un honor que vaig acceptar immediatament, per raons personals 
de molt de pes, i tenint en compte, a més, que la semblança de Miquel Tarradell 
encara no existia en l’extensa sèrie de títols publicats per la nostra institució; el 
fet que el 2020, precisament, se celebri el centenari del seu naixement és també 
una ocasió excel·lent, si és que en calia alguna, per a omplir aquest buit. Jo sabia, 
tanmateix, que la tasca presentava dificultats, principalment pel fet que, com es 
pot suposar, la figura del doctor Tarradell ja ha estat tractada, i des de diferents 
punts de vista, en diversos treballs, tots ells excel·lents. El 1988, en ocasió de la 
seva jubilació, un dels seus deixebles valencians més brillants, Enric Llobregat, 
en va fer un retrat prou ampli, més enllà de l’activitat arqueològica, i ple de re-
cords personals, que es va publicar al número 22 de la Revista de Catalunya. 
Aquest text fou inclòs al volum d’homenatge a la seva figura editat per alguns 
dels seus alumnes barcelonins (Josep Padró, Marta Prevosti, Mercè Roca i Joan 
Sanmartí) l’any 1993, que també inclou una crònica força detallada de la seva 
trajectòria professional. Es va publicar també en un segon volum d’homenatge 
editat per la Universitat de València el mateix any de la mort de Tarradell (1995); 
en aquest darrer hi ha, a més, l’evocació escrita per Gabriela Martín de la seva 
etapa valenciana, igualment farcida de remembrances. El 1993, Georges Souville 
va fer un balanç de les seves importants aportacions a la prehistòria del Marroc, 
realitzades en només set anys d’estada en aquest país (Souville, 1993). L’any 
2000, Carmen Aranegui, una de les seves deixebles més estimades, va escriure un 
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article amb relació a la seva contribució a la recerca sobre la cultura ibèrica. Poc 
temps després, el 2003, Núria Rafel —una de les alumnes barcelonines— en va 
publicar al número 18 de la revista Cota Zero una semblança excel·lent, que dona 
una idea molt precisa de la seva personalitat i de la seva obra. El 2008, l’autor 
d’aquestes línies també li va dedicar una breu semblança a la revista Auriga, que 
va ser publicada novament l’any 2011 en un extens recull d’articles sobre perso-
natges de llengua catalana vinculats a la transmissió de la cultura clàssica, editat 
per Montserrat Tudela i Pere Izquierdo, amb el títol La nissaga catalana del món 
clàssic. El mateix any 2008, novament Carmen Aranegui va tractar la seva figura 
en el context de la historiografia de l’arqueologia del nord del Marroc. I encara, 
l’any 2011, van aparèixer dos nous treballs al número xxii del Butlletí de la Socie-
tat Catalana d’Estudis Històrics. El primer, obra també de Carmen Aranegui, 
tracta preferentment —no exclusivament— l’etapa de Tarradell a la Universitat 
de València, mentre que Marta Prevosti, autora del segon, en dona una visió més 
àmplia. A tot això cal afegir-hi altres contribucions sobre aspectes més específics 
de la seva trajectòria científica (Aranegui i Tarradell-Font, 2011; Blázquez, 2006; 
Gozalbes i Parodi, 2011; Gozalbes, 2015) i els dos articles que Xavier Ferré li va 
dedicar als números 92 (1995) i 114 (1997) de la Revista de Catalunya, centrats 
en la seva faceta d’activista civicocultural durant la seva estada a la Universitat de 
València.

És important mencionar les entrevistes que li van fer Baltasar Porcel, Montser-
rat Roig i Assumpció Maresma, publicades, respectivament, al número 1620 de 
Destino (octubre del 1968, i després reproduïda al llibre Los encuentros, del 1971),  
a Serra d’Or el 15 d’agost de 1977 (també publicada novament al llibre Retrats 
paral·lels l’any 1978), i a la Revista Cultura el maig del 1987. Les dues primeres es 
van reproduir al volum d’homenatge de l’any 1993. Montserrat Roig el va entrevis-
tar també, el mateix any 1977, per al programa Personatges de TVE a Catalunya 
(http://www.rtve.es/alacarta/videos/personatges/arxiu-tarradell-personatges/ 
3821221), i encara cal afegir-hi l’entrevista de gairebé una hora que li va fer Josep 
Maria Espinàs l’any 1984, dins del programa Identitats de TV3 (https://www.ccma.
cat/tv3/alacarta/programa/Miquel-Tarradell/video/2574669). 

Gràcies a l’habilitat dels entrevistadors, tots aquests documents es convertei-
xen en un veritable autoretrat, imprescindible per a conèixer a fons la personalitat 
de Miquel Tarradell.

Després del que s’ha dit, és fàcil comprendre la lleugera reticència que he ex-
pressat al principi d’aquest text. Què puc afegir jo a tot el que ja s’ha escrit sobre 
Miquel Tarradell, sovint per persones que el van conèixer i tractar durant la seva 
etapa de plenitud —no és el meu cas—, o al que ell mateix en va dir? Segurament 
poca cosa, llevat de sintetitzar, si en soc capaç, els punts de vista dels que m’han 
precedit, i potser amanir el producte amb el toc personal derivat d’una vintena 
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d’anys de coneixença, ja en la darrera etapa de la seva vida: primer com a alumne, 
després com a deixeble i col·laborador, i, des d’algun moment que no sabria situar 
amb precisió, com a amics que van compartir moments bons i dolents. Les mol-
tes hores de conversa informal sobre tota mena de qüestions —arqueologia i his-
tòria, sí, però sobretot les seves múltiples experiències vitals, el món de la litera-
tura, de la política, de la situació del país— em donen, potser, alguns elements 
per a elaborar una semblança que no desmereixi de les que abans he esmentat. El 
que, en tot cas, no sabria fer és una simple crònica vital o una biografia lineal. 
Dono, en el paràgraf següent, les dades biogràfiques imprescindibles, les fites fo-
namentals, però escric la resta del text una mica tal com raja, amb la confiança de 
saber que el lector trobarà altres visions potser més ben organitzades —i que ja 
he esmentat— sobre la figura del doctor Tarradell, així com una llista quasi com-
pleta de les seves publicacions científiques —hi falten les pòstumes—, en el vo-
lum d’homenatge del 1993.1

Miquel Tarradell nasqué a Barcelona —més concretament, a la Barceloneta— 
el novembre del 1920. Va estudiar al Colegio Academia Española, a l’Institut Jau-
me Balmes (annex en aquell moment a l’edifici de la Universitat, on ara hi ha els 
jardins) i a la Llotja (Escola d’Arts i Oficis Artístics i Belles Arts).2 Ingressà a la 
Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona l’any 1940, i es llicen-
cià el 1944. Va ser ajudant de classes pràctiques a la mateixa Facultat entre els 
cursos 1944 i 1946. El 1949 es doctorà, amb premi extraordinari, amb una tesi so-
bre la cultura d’El Argar. Els anys 1946 i 1947 treballà a Granada, on va excavar 
jaciments de l’edat del bronze i va iniciar la carta arqueològica de la província. El 
1948 es va incorporar com a director al Servei d’Excavacions del Protectorat espa-
nyol al Marroc i al Museu de Tetuan, fins al 1956, quan va guanyar per oposició la 
càtedra d’arqueologia, epigrafia i numismàtica de la Universitat de València, que 
portava annexa la funció de delegat del Servei d’Excavacions Arqueològiques del 
Districte Universitari de València. Hi va romandre fins al 1970, i des del curs 
1970-1971 va tenir a la Universitat de Barcelona la mateixa càtedra d’arqueologia, 
epigrafia i numismàtica, fins a la seva jubilació, l’any 1988, després de la qual va 
ser nomenat professor emèrit. En reconeixement a tota la seva activitat científica i 
civicocultural, la Generalitat de Catalunya li va atorgar la Creu de Sant Jordi l’any 
1982. Va morir a Barcelona el gener del 1995.

1. Les referències a treballs publicats pel doctor Tarradell que incloc en aquesta semblança són 
únicament una tria, la més representativa segons el meu criteri, de la seva extensa producció escrita.

2. Tenia facilitat per al dibuix, tal com es veu en dibuixos fets durant la seva infància i en alguns 
dels seus diaris d’excavació; en els anys quaranta havia dissenyat vestits de dona, probablement per fer-
se uns diners, tot i que d’això no en puc estar segur.
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El compromís

Si aquest text hagués de dur un subtítol, seria, exactament en aquest ordre, 
«intel·lectual, historiador i arqueòleg». Efectivament, Miquel Tarradell va ser, pri-
mer de tot, un gran intel·lectual, en el sentit més ampli del terme, és a dir, el d’una 
persona cultivada i àmpliament informada, amb capacitat reflexiva i crítica, que va 
posar aquestes qualitats al servei d’un ideal de transformació social, i que s’hi  
va comprometre fidelment, en la praxi, no solament amb les idees. El fet que, a més, 
fos un historiador i arqueòleg destacat és important, però absolutament contingent. 
A la vida hauria pogut fer, o ser, moltes coses diferents —i se n’hauria sortit—, però, 
independentment de quina hagués triat, sens dubte hauria estat, prioritàriament, 
un intel·lectual brillant i compromès.

El compromís adquirit per Tarradell era amb el país, concebut en el seu sentit 
més ampli, és a dir, amb els Països Catalans —expressió que va contribuir a encu-
nyar i a popularitzar—, i el va exercir sempre amb el propòsit de rescatar una cultu-
ra atropellada per les imposicions d’un estat centralista i assimilador, i molt parti-
cularment d’estendre, dignificar i normalitzar —també en l’àmbit científic— l’ús 
de la llengua catalana en els seus territoris històrics. Rescatar la cultura era, en 
primer terme, afirmar-ne la unitat territorial, més enllà de les trajectòries històri-
ques diferenciades i de les divisions administratives del moment; i era també de-
nunciar-ne —i corregir— la subordinació i la folklorització, la despersonalització 
i la provincianització.

Aquest compromís personal de Tarradell tenia arrels profundes, ja que, nas-
cut i criat a la Barceloneta, el contacte directe amb la gent valenciana, mallorquina 
i eivissenca que hi pul·lulava li havia fet patent, de ben petit, la unitat de la llengua, 
el que ell, en l’entrevista de Josep Maria Espinàs, anomena «el català total». I va 
impregnar tota la seva activitat, inclosa la de caràcter professional —desenvolupa-
da en gran part sota la dictadura franquista—, en la docència i també en la recerca. 
Crec, per tot això, que és el tret que més clarament el defineix. Era la conseqüència 
d’una catalanitat d’arrel popular, viscuda des de la infància en l’àmbit familiar, 
profunda i directa, sense cap mena de complex, i pacíficament combativa. També 
de la consciència de la persecució soferta durant la seva infància, sota la dictadu-
ra de Primo de Rivera, i, no cal dir-ho, després de l’ensulsiada del 1939. Les cir-
cumstàncies de la vida li van permetre, a més, i com veurem més endavant, desen-
volupar la seva activitat professional als diferents territoris dels Països Catalans, i 
conèixer-los a fons; per això li agradava dir que, a més de català, també era una 
mica valencià i una mica mallorquí.

Miquel Tarradell_TRIPA.indd   8 28/1/2021   10:51:26



9

L’historiador

S’acostuma a pensar en Tarradell com un arqueòleg, i és ben lògic que sigui 
així, atès que va ser catedràtic d’arqueologia, epigrafia i numismàtica a les univer-
sitats de València (1956-1970) i de Barcelona (1970-1988), i va fer recerques ar-
queològiques importants a llocs molt diversos —Catalunya, Andalusia, el Marroc, 
Tunísia, València, Mallorca i Eivissa—, basades molt sovint en els seus propis tre-
balls d’excavació i de prospecció. Ara bé, per a Tarradell —i per a molts altres ar-
queòlegs, però no tots—, l’arqueologia va ser sempre una manera de fer història 
(incloent-hi la prehistòria), entesa com la disciplina que fa progressar el coneixe-
ment sobre l’organització social i l’economia de les poblacions del passat; l’arqueo-
logia, doncs, no podia ser únicament una activitat dedicada a recuperar elements 
de cultura material i endreçar-los tipològicament i cronològica (el que altres au-
tors han anomenat, encertadament, «arqueografia»), o a identificar els «pobles» 
del passat i els espais geogràfics que ocupaven, com, en una etapa anterior de la 
recerca, havia fet Pere Bosch Gimpera, el fundador de l’arqueologia i la prehistò-
ria científica a Catalunya. Això no vol dir que menystingués els estudis sobre la 
cultura material; en coneixia i en reconeixia la importància, i els va practicar en 
alguna mesura, com ara els seus treballs sobre la ceràmica fenícia d’engalba roja 
(Tarradell, 1958a i 1960a), la tipologia de la ceràmica ibèrica, dissortadament mai 
publicada,3 o la revisió de conjunt de l’estat del coneixement sobre la ceràmica 
ibèrica, amb Enric Sanmartí (Tarradell i Sanmartí, 1980). Ara bé, evidentment 
molt influït per l’obra de Vicens Vives —que a la vegada bevia de l’escola dels An-
nales— i per les tendències de la prehistòria europea de la postguerra —era bon 
coneixedor de l’obra de Vere G. Childe—, va enfocar la seva activitat de manera 
preferent a la reconstrucció més àmplia, a partir de la cultura material, de la vida 
social i econòmica, i a les grans síntesis que abastaven un espai temporal impor-
tant, amb les quals, però amb un enfocament diferent, seguia també la petja de 
Bosch Gimpera, com ha assenyalat Carmen Aranegui, ben encertadament (Ara-
negui, 2011, p. 345). Aquesta vocació essencialment historiogràfica explica que en 
les seves síntesis sovint presentés d’antuvi la documentació arqueològica, la des-
cripció dels elements materials propis de cada període, i seguidament la interpre-
tació històrica i sociològica que en feia. En aquestes interpretacions, sobretot les 
del món ibèric, hi ajudava la seva experiència al Marroc, les moltes observacions 
que va fer sobre les formes de vida d’una societat preindustrial que ell va contem-
plar amb curiositat i la ment oberta.

3. N’hi ha, però, un avançament publicat a IX Congreso Nacional de Arqueología: Valladolid, 
1965 (Tarradell, 1966).
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Tarradell se sentia particularment satisfet dels seus treballs de síntesi, que resu-
mien l’estat del coneixement històric d’una manera entenedora, i això per dues  
raons. La primera, perquè, en les seves pròpies paraules, no creia en la «cultura de 
mandarins», com un producte creat per i per a les elits; pensava, contràriament, 
que calia oferir a la gent «normal» —en definitiva, els finançadors de la recerca— 
uns resultats que fossin abastables i comprensibles per a tothom, sense deixar de 
ser rigorosos, i sovint amb continguts i interpretacions innovadors. Això és ben 
comprensible, ja que ell mateix era d’extracció social modesta: el seu pare era ma-
nyà i tenia un taller de balances al carrer de l’Arc de Sant Onofre, núm. 3, de Barce-
lona. Sense una formació intel·lectual àmplia, era tanmateix un home preocupat 
per la cultura (esperantista i soci de l’Ateneu). A casa dels Tarradell i Mateu hi ha-
via llibres, que van ser una de les distraccions principals del futur catedràtic durant 
la seva infància i el van iniciar en un hàbit de lectura de textos molt diversos —so-
bretot literaris— que va conservar tota la vida, de manera gairebé compulsiva.

Hi ha, com deia, una segona raó de l’interès de Tarradell per les síntesis, espe-
cialment vàlida, però no de manera exclusiva, per al País Valencià: calia oferir in-
terpretacions diferents de la història oficial generada de manera directa o indirec-
ta pel poder; discutir i destruir, en la mesura del possible, els mites en què es 
fonamentava la concepció uniformitzadora del passat hispànic; en definitiva, pro-
porcionar instruments que permetessin redescobrir la pròpia història, i amb ella 
la pròpia personalitat. Així van néixer llibres com Les arrels de Catalunya (1962) 
—el volum 0 de la sèrie de biografies de catalans, en realitat una història de Cata-
lunya encoberta, editada per Vicens-Vives—,4 que, en paraules del mateix Tarra-
dell, era «un assaig de prehistòria de Catalunya»; o el volum i de la Història dels 
catalans (1961), que és una veritable prehistòria i món antic dels Països Catalans, 
completada en el mateix volum amb l’estudi de Ramon d’Abadal sobre l’alta edat 
mitjana. El mateix es pot dir de la primera part de la Història de Catalunya —amb 
el títol «Els fonaments»— dirigida per Joan Reglà (1969), que inclou «una tempta-
tiva de balanç» extremament lúcida sobre el pes d’aquestes etapes inicials en la 
configuració de les entitats nacionals modernes de la península Ibèrica. Cal recor-
dar igualment el volum primer (i dissortadament únic) de la Història del País Va-
lencià (1965), en què també va escriure la part de prehistòria i antiguitat (l’època 
musulmana fou tractada per Manuel Sanchis Guarner), i que es basava en part en 
un treball anterior, El País Valenciano del neolítico a la iberización. Ensayo de sín-
tesis, publicat el 1963 per la Universitat de València. Un altre gran historiador, 
Manuel Tuñón de Lara, li va encarregar anys més tard una síntesi sobre la prehis-
tòria i protohistòria de la península Ibèrica per a la Historia de España que ell diri-

4. Aquesta numeració anòmala es deu al fet que el volum no estava previst en el disseny inicial 
de sèrie, sinó que es va publicar quan ja n’havien aparegut els primers números.
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gia i que es va publicar el 1980; tot un repte, que pocs haurien pogut assumir, però 
que Tarradell va saber resoldre magistralment.

Del primer dels llibres esmentats, Les arrels de Catalunya, Pèire Vilar va dir a 
l’autor (i ho sé per aquest darrer) que lamentava que s’hagués publicat després de la 
redacció de la seva monumental La Catalogne dans l’Espagne moderne —la seva 
thèse d’État i un llibre d’importància cabdal—, ja que el treball de Tarradell li va fer 
comprendre, per primera vegada, la naturalesa i evolució de les societats prehistòri-
ques del país, més enllà del catàleg de pobles i cultures identificats pels arqueòlegs, i 
li hauria permès presentar d’una manera molt diferent la part introductòria dedica-
da a aquest període. Segurament no hi pot haver millor elogi d’un treball d’història, 
i encara més de prehistòria, ja que Vilar —un professional d’immens prestigi, que 
basava el seu treball en el materialisme històric— reconeixia amb les seves paraules 
que la síntesi de Tarradell no era un simple resum divulgatiu del que ja era sabut, 
sinó una interpretació original i coherent d’una documentació que sovint havia es-
tat simplement descrita; una aportació historiogràfica important. En mans de Tar-
radell, com en les de Vere G. Childe o les de l’antropòleg Marvin Harris, per exem-
ple, recerca, síntesi historiogràfica (o antropològica) i divulgació podien ser, i sovint 
van ser, una mateixa cosa. Com ha escrit Marta Prevosti, això era possible gràcies a 
«la seva rapidesa a captar l’essencial dels temes, a destriar l’important de l’anecdòtic, 
a relacionar les diferents etapes i les diferents cultures»; en definitiva, la seva ment 
tan ben estructurada, a més de les seves capacitats com a escriptor, de les quals ja 
parlarem. Això, però, no ho van saber (o no ho van voler) entendre altres arqueòlegs 
i prehistoriadors. Algun d’aquests ha pretès limitar el paper de Tarradell a la d’un 
mer divulgador, suposadament «magnificat» per «les implicacions intel·lectuals, so-
cials i polítiques» de la seva trajectòria vital, però sense «aportacions [historiogràfi-
ques] gaire notables» (Fullola i Petit, 2003, p. 1120). Deixo al bon criteri del lector les 
raons que poden explicar aquest judici —ignorància, mala fe o altres motius encara 
més preocupants—, en el convenciment que l’apartat següent mostrarà de manera 
prou evident l’extrema rellevància de les contribucions científiques del doctor Tar-
radell i el reconeixement que han tingut dins del món acadèmic.

Les grans aportacions científiques

A banda de les grans síntesis, que, com he dit, van ser un eix essencial de la 
seva activitat investigadora, i que constitueixen en si mateixes aportacions de gran 
pes específic, Tarradell va fer un gran nombre de contribucions absolutament ori-
ginals al coneixement històric, que comencen amb la seva tesi doctoral sobre la 
cultura d’El Argar, llegida a Madrid (com era preceptiu) l’any 1949, en què de-
mostrava que aquesta cultura de l’edat del bronze, contra el que es pensava des 
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dels temps de Bosch, no s’havia estès més enllà de la regió sud-oriental de la pe-
nínsula Ibèrica. A partir d’aquell moment va desenvolupar una activitat sempre 
brillant pel que fa a l’entitat de les seves aportacions, i particularment intensa en 
l’etapa marroquina i valenciana.

Al Marroc va posar els fonaments de la prehistòria recent —del neolític a l’edat 
del bronze— del Magrib occidental, en bona part a partir de les seves excavacions a 
les coves de Gar Cahal, a la zona de l’estret de Gibraltar (Tarradell, 1955a i 1957a), i 
Caf Taht el Gar (Tarradell, 1955b i 1957-1958), prop de Tetuan. El coneixement 
adquirit en aquests anys li va permetre publicar, amb el seu antic professor, Lluís 
Pericot, el Manual de prehistoria africana (1962). També gràcies a la documentació 
recuperada per ell mateix en aquest país va rebatre de manera contundent les tesis 
que tradicionalment havien defensat un origen africà per a les cultures prehistòri-
ques i protohistòriques de la península Ibèrica, la qual cosa va suposar un tomb im-
portant en les interpretacions sobre aquests períodes (Tarradell, 1959a i 1965).

Un altre capítol important de l’etapa marroquina és la reivindicació del món 
anomenat «punicomaurità», és a dir, la civilització autòctona preromana de l’edat 
del ferro, tradicionalment molt desatesa per la recerca arqueològica del període 
colonial, que, conduïda pels europeus i des d’una òptica eurocentrista, havia cen-
trat la seva atenció en l’època romana, tant al Marroc com a la resta del Magrib. 
En aquest sentit, són molt importants els seu treballs d’excavació a Lixus i a Ta-
muda, sense oblidar, però, altres jaciments de menor entitat (Tarradell, 1954), així 
com l’estudi del túmul funerari de M’zora (a partir de la documentació inèdita de 
les excavacions de César Luis de Montalbán) (Tarradell, 1952) i la publicació d’al-
gunes inscripcions líbiques (Tovar i Tarradell, 1954).

També va portar a terme un treball pioner en l’estudi del món púnic del Marroc, 
en particular a través dels nivells antics de les excavacions a Lixus —iniciades el 1948 
i que van continuar fins al 1959— (Tarradell, 1959b), i va publicar els resultats en 
diversos treballs, entre els quals cal destacar el volum Marruecos púnico (1960b), que 
formava part d’una Historia de Marruecos que no es va arribar a publicar.5 Va definir 
les grans àrees culturals existents a l’interior del món feniciopúnic d’Occident, dis-
tingint-ne una de pròpiament fenícia a la zona de l’estret de Gibraltar —que va ano-
menar «el cercle de l’estret», concepte àmpliament acceptat i encara vigent en la lite-
ratura científica—, d’una altra de més estrictament cartaginesa, a la Mediterrània 
central i Eivissa (Tarradell, 1960b, p. 227-234). El 1956, va encunyar i introduir en la 
literatura científica la noció i el terme de precolonització —àmpliament utilitzats des 
d’aquell moment i encara ara—, per designar una etapa de contactes entre fenicis i 
poblacions autòctones anterior a la fundació dels primers nuclis colonials estables.

5. El text havia estat escrit el 1955 i havia rebut el Premio de Investigación Histórica del Protec-
torat espanyol l’any 1956.
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A més de conèixer bastant a fons el territori del Protectorat i els seus habi-
tants, els treballs de prospecció al Marroc li van permetre documentar assenta-
ments preromans —Sidi Abdeselam del Behar i Emsà— i romans, com el caste-
llum d’El Benian i, sobretot, les factories de garum, fins llavors desconegudes i que 
van donar peu a la publicació, amb Michel Ponsich, d’un volum que es manté ac-
tualment com un clàssic sobre el tema (Ponsich i Tarradell, 1965).

L’empremta dels treballs de Tarradell al Marroc ha estat àmpliament recone-
guda. Georges Souville, un dels grans prehistoriadors de l’Àfrica del nord, en va 
dir: «[...] sa place dans la connaissance du Maroc antique a été très importante: non 
seulement par ses fouilles de Tamuda et de Lixus, par ses recherches sur le Maroc 
punique, mais aussi et surtout par les progrès qu’il fit faire à la Préhistoire maro-
caine, notamment au Néolithique, au Chalcolithique et à l’âge du bronze. Jusqu’à 
présent, toutes les recherches postérieures n’ont fait que confirmer ou préciser ses 
hypothèses et ses propositions» (Souville, 1993, p. 47). Igualment, José Luis López 
Castro ha escrit: «La labor en solitario de Tarradell a lo largo de la década de los 50 
se caracterizó por su lucidez para plantear los problemas de la investigación y su 
originalidad en las interpretaciones...» (López Castro, 1992, p. 25). També José 

Figura 1. El doctor Tarradell explicant la noció de «cercle de l’estret de Gibraltar» (1956).
Font: Arxiu Miquel Tarradell.
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María Blázquez, entre altres, en feu valoracions particularment positives, que no 
sabria resumir, però que reflecteixen clarament l’impacte de la seva obra, al Marroc 
i en general (Blázquez, 2006, p. 48). I la llista es podria allargar.

L’activitat desenvolupada des de la càtedra de València també va ser molt in-
tensa. Ja hem esmentat el volum El País Valenciano del neolítico a la iberización 
(1963), en què va ordenar i interpretar la prehistòria recent valenciana, i va definir 
un bronze valencià clarament diferenciat. També va impulsar els estudis sobre el 
món ibèric al País Valencià, especialment al sud,6 a través de diverses excavacions 
—el Tossal de la Cala de Benidorm (Tarradell, 1985a), el Tossal de Manises a Ala-
cant (Tarradell i Llobregat, 1969), i el Puig i la Serreta d’Alcoi—, que van donar 
peu a diverses publicacions i, juntament amb altres treballs anteriors del Servei 
d’Investigacions Prehistòriques de València, a un assaig d’estratigrafia compara-
da, fet amb la finalitat d’«enlazar los resultados de la investigación arqueológica 
con la historia general». Tarradell va definir així un moment d’abandonament de 
diversos assentaments en el segle iv aC (Tarradell, 1961), que va interpretar com a 
resultat d’una possible pressió militar cartaginesa, que hauria motivat la fixació 
entorn de Màstia (Cartagena) del límit de les zones d’influència de Roma i Carta-
go en el tractat de l’any 348 aC. Aquests treballs estan també a la base de la tesi 
doctoral d’Enric Llobregat, publicada l’any 1972.

En el camp de l’arqueologia romana, va estudiar amb Gabriela Martín la do-
cumentació sobre la ciutat d’Els Antigons - Lucentum (Alacant) i, sobretot, va 
conduir l’excavació feta davant de la catedral de València, on va documentar ni-
vells de les primeres etapes de la ciutat, que demostraven que era una fundació 
romana, sense els antecedents ibèrics que se li havien suposat. Totes aquestes da-
des van ser rellevants per a la seva síntesi de prehistòria i món antic publicada al ja 
mencionat volum primer de la Història del País Valencià i per a diversos estudis 
sobre la ciutat romana de València (Tarradell, 1962b i 1962c).

També en aquest moment, l’any 1957, va iniciar una important activitat de 
recerca a Mallorca, concretament a la ciutat romana de Pollentia (Alcúdia), que va 
continuar pràcticament fins a la seva mort. Es tracta d’un jaciment clau perquè, 
amb Empúries i l’Alcúdia d’Elx, és una de les tres ciutats romanes dels Països Ca-
talans sense superposicions que en dificultin l’estudi. En els gairebé quaranta anys 
en què hi va treballar, en estreta col·laboració amb Antoni Arribas i Daniel Woods, 
Tarradell va descobrir —i publicar— un extens sector d’hàbitat (Sa Portella) (Ar-
ribas, Tarradell i Woods, 1973 i 1978), i el fòrum, dissortadament molt arrasat 
(Arribas i Tarradell, 1987). També a Mallorca va excavar, durant els anys cin-
quanta i seixanta, els cementiris talaiòtics de Son Real i de l’Illa dels Porros, situats 

6. A la província de València, el Servei d’Investigacions Prehistòriques ja atenia amb solvència 
les excavacions dels jaciments ibèrics.
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a la costa septentrional, en el terme municipal de Santa Margalida. Són dos jaci-
ments excepcionals, fonamentals —llavors i ara— per a la interpretació de l’edat 
del ferro a l’illa de Mallorca, i que van donar peu a diverses publicacions (Tarra-
dell, 1964; Tarradell i Woods, 1959) i, anys més tard (el 1996), a la tesi doctoral de 
Jordi Hernández Gasch (Tarradell i Hernández Gasch, 1998; Hernández Gasch, 
1998).

Instal·lat a Barcelona el 1970, va reduir l’activitat de camp —llevat de Pollen-
tia—, però va seguir fent aportacions importants en diversos àmbits d’estudi. 
Amb la seva muller, Matilde Font, també arqueòloga, va estudiar i interpretar la 
immensa documentació que existia sobre l’Eivissa cartaginesa. Això va donar peu 
a diverses publicacions, entre les quals cal destacar l’Eivissa cartaginesa (1975)  
—una síntesi general i treball d’actualització, amb plantejament de les problemà-
tiques que calia resoldre, que fou guardonada amb el Premi Crítica Serra d’Or en 
la seva secció de recerca—, i les Necrópolis rurales púnicas en Ibiza (2000) —publi-
cada molt després de la mort dels dos autors—, en què s’analitzen detalladament 
els conjunts recuperats en les excavacions de principis del segle xx. Cal afegir-hi 
les Terracotas púnicas de Ibiza (1974), que encara avui és molt útil.

En l’etapa barcelonina va dedicar més temps a l’estudi del món romà. Així van 
aparèixer diversos treballs sobre les ciutats romanes dels Països Catalans —en 
particular el seu discurs d’entrada a l’Acadèmia de Bones Lletres— (Tarradell, 
1971-1972, 1975, 1976, 1977a i 1978), en què no solament plantejava un estat de la 
qüestió absolutament original, sinó que identificava una problemàtica essencial 

Figura 2. Coberta del llibre El País Valenciano 
del neolítico a la iberización. Ensayo de síntesis 
(1963).
Font:  Fotografia de l’autor.
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de la recerca d’aquell moment sobre el període romà i proposava els camins per a 
resoldre-la. També va aprofundir les seves reflexions sobre la crisi de l’Imperi 
romà al segle iii (Tarradell, 1977b), un tema que ja havia tractat des de mitjan 
anys cinquanta (Tarradell, 1955c i 1958b), i que ha estat objecte de debats intensos 
en la historiografia del món romà, en bona part a partir de les seves aportacions. 
No va oblidar, emperò, l’estudi del món ibèric. Entre altres treballs, crec que cal 
destacar els seus estudis sobre religió ibèrica, més concretament sobre els santua-
ris en cova i en llocs alts (Tarradell, 1973 i 1980), encara útils i sovint citats en 
l’actualitat, i la seva fina anàlisi sobre la funció —econòmica o política— de les 
encunyacions de moneda ibèriques, que va publicar l’any 1986 al volum d’home-
natge al seu amic Antonio Beltrán Martínez, catedràtic de la Universitat de Sara-
gossa.

A tot això s’hi podrien afegir molts altres estudis, potser de menys pes des 
d’una perspectiva global, però de cap manera intranscendents, sobre materials ar-
queològics, numismàtics i epigràfics, i altres temes històrics que no havien estat al 
centre de les seves recerques. No els puc esmentar tots; com ja he dit, hi ha una 
bibliografia pràcticament completa al volum d’homenatge del 1993. Ara bé, hi ha 
una altra faceta important de Tarradell que mereix una certa atenció: la d’historia-
dor de l’art antic, més concretament de l’art ibèric (Arte ibérico, 1968, publicat 
novament sense canvis en el text, però amb el títol Imagen del arte ibérico, l’any 
1977) i de l’art romà (Arte romano en España, 1969). Ell coneixia bé l’obra escrita 

Figura 3. Miquel Tarradell a Pollentia, amb Antoni Arribas i Daniel Woods.
Font: Foto de Mercè Roca Roumens.
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d’Arnold Hauser —la Història social de l’art i la literatura, publicada en català el 
1968— i de Ranuccio Bianchi Bandinelli —en particular la versió de postguerra 
de la seva Storicità dell’arte classica (1950)—, i crec que s’hi va inspirar per a les 
seves interpretacions sociològiques d’aquesta faceta de la cultura material. Això és 
ben clar en el cas de l’art romà hispànic, ja que, entre altres coses, utilitza la duali-
tat analítica entre l’art de les elits i els corrents populars, i analitza els contextos de 
producció, tant des d’un punt de vista social com econòmic, així com les funcions 
simbòliques i polítiques de les produccions artístiques.

Va proposar un esquema bàsicament semblant pel que fa a l’art ibèric, distin-
gint l’existència d’un art aristocràtic —evidentment minoritari, i que es manifesta-
va essencialment en la gran escultura en pedra— i d’un art popular —utilitzat per 
tots els estrats de la societat—, representat sobretot pels vasos pintats amb decora-
cions figuratives. També va interpretar la fi de la producció escultòrica ibèrica com 
una conseqüència d’un canvi de l’estructura social, ja que no li semblava possible 
lligar-la a l’esgotament estilístic propi dels períodes de decadència, de final de cicle. 
Igualment, va veure en la diversitat estilística de les decoracions pintades dels vasos 
ibèrics —o l’absència d’ornamentació— un reflex de les diferències d’estructura 
social. Independentment de la validesa que, cinquanta anys més tard, amb un vo-
lum de documentació incomparablement més ampli, puguin conservar aquestes 
interpretacions, és necessari reconèixer l’atreviment, la profunditat i l’originalitat 
de l’anàlisi de Tarradell, que anava molt més enllà del que fins a aquell moment 
s’havia escrit sobre la producció plàstica del món ibèric. El llibre va entusiasmar 
Picasso, que en els seus darrers anys de vida va produir obres inspirades en l’estèti-
ca ibèrica antiga.

La seva capacitat analítica i l’habilitat comunicativa es manifesten també de 
manera patent en el petit llibre Arte griego y romano (1972). En només 134 pàgines, 
Tarradell és capaç de presentar una visió completa de 1.500 anys de produccions 
artístiques, contextualitzant-les adequadament des d’un punt de vista històric i 
aportant explicacions raonades de caràcter social, que n’aclareixen les característi-
ques bàsiques.

És fàcil comprendre, a la vista de la diversitat de temes tractats per Tarradell, 
que va ser l’antítesi de l’especialista tancat, potser (no necessàriament) molt bri-
llant en la seva petita parcel·la de coneixement, però mancat de perspectives gene-
rals, i, per tant, sense gaires possibilitats d’elaborar interpretacions d’una certa 
profunditat en termes històrics i sociològics. També alguns han volgut veure això 
com una feblesa de la seva obra, quan n’és, de fet, un dels punts forts, dels més 
forts, que revela la capacitat de Tarradell per a identificar els problemes històrics 
que s’havien de resoldre i cercar les dades necessàries per a fer-ho, quan calia, a 
través de treballs de prospecció i excavació, independentment del període —dins, 
això sí, de la prehistòria i l’antiguitat— i de la zona estudiada, que coincidia sovint 
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amb el lloc on desenvolupava l’activitat professional. Tarradell, de fet, en presu-
mia, dient que era «de l’època anterior a les superespecialitzacions» i que n’estava 
ben content. Això era ben cert pel que fa a la seva formació, ja que a la Universi-
tat de Barcelona de la seva època d’estudiant (1940-1944) només podia cursar 
estudis de filosofia i lletres, sense possibilitat d’aprofundir gaire en aspectes més 
específics. A l’edifici de la plaça de la Universitat va ser deixeble de Lluís Pericot 
(gran prehistoriador, però llavors catedràtic d’història moderna i contemporà-
nia d’Espanya i, des del 1943, d’història antiga i medieval) i de Martín Almagro, 
que ocupava la càtedra de prehistòria de Pere Bosch Gimpera (la primera amb 
aquest nom a l’Estat espanyol). Amb tots dos va mantenir una excel·lent relació, 
durant i després del seu període d’estudiant.

Com per a altres generacions, algunes d’anteriors i moltes de posteriors, la 
veritable formació en arqueologia s’adquiria més aviat al Museu d’Arqueologia de 
Barcelona, fundat l’any 1932 per Bosch Gimpera, i dirigit en els anys quaranta per 
Martín Almagro, que va incorporar Tarradell com a col·laborador tècnic (però, si 
se’m permet l’anècdota, pagat, almenys en part, amb la partida destinada al treball 

Figura 4. El doctor Tarradell amb August Panyella en l’excavació d’un dolmen de 
l’Empordà, a principis dels anys quaranta.
Font: Arxiu Miquel Tarradell.
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de vidrier); això li va permetre fer les primeres passes com a arqueòleg de camp 
(una campanya d’estudi de dòlmens a l’Alt Empordà i excavacions a la ciutat ro-
mana d’Empúries, el 1942, amb August Panyella, després director del Museu Et-
nològic de Barcelona) i en la classificació de materials a les instal·lacions del mu-
seu, situat al Palau de les Arts Gràfiques de l’Exposició Internacional del 1929. Un 
altre element important d’aprenentatge van ser, des del 1947, els cursos internacio-
nals d’arqueologia d’Empúries, que comptaven amb la presència de Nino Lambo-
glia, introductor del mètode estratigràfic d’excavació en l’arqueologia clàssica me-
diterrània. Tarradell i molts altres joves investigadors, com Pere de Palol o Miguel 
Beltrán, hi van assistir durant els primers anys.

Malgrat el que he dit més amunt, Tarradell hauria pogut circumscriure el seu 
treball de recerca a espais geogràfics i, sobretot, cronològics més restringits. Així 
ho van fer alguns dels seus companys i fins i tot membres destacats de la generació 
anterior —la de la Universitat Autònoma de Barcelona—, que van triar més o 
menys ràpidament camins de recerca que implicaven una especialització apro-
fundida en períodes específics, com ara la prehistòria, el món romà o el final del 
món antic, i a partir d’aquí actuaven, de manera sovint brillant —l’escola catalana 
va tenir un paper crucial en l’arqueologia hispànica de la postguerra—, però bàsi-
cament dins dels límits cronològics que s’havien imposat. Tarradell, però, era di-
ferent, i en aquest sentit, amb tots els matisos que es vulgui, la seva manera de 
treballar recorda —ho he de dir novament— la d’altres grans figures de la recerca 
arqueològica, com Childe o Colin Renfrew.

Del valor científic de la seva obra en donen fe els nombrosos reconeixements, 
sovint internacionals: membre ordinari de l’Institut Arqueològic Alemany de 
Berlín (1958); membre de l’Institut Italià de Prehistòria i Protohistòria de Florèn-
cia (1958); membre de l’Acadèmia Etrusca de Cortona (1963); corresponent de la 
Reial Acadèmia de la Història de Madrid; membre del Consell Permanent de  
la Unió Internacional de Ciències Prehistòriques i Protohistòriques (UISPP); 
membre de l’Institut d’Estudis Catalans (1971), i també de la Reial Acadèmia de 
Bones Lletres de Barcelona (1978), entre altres.

L’organitzador

La capacitat d’organització i mobilització de Tarradell era molt notable. 
Deixant de banda iniciatives com Ariel —en tornaré a parlar—, cal recordar que 
va estar implicat en la fundació de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, el 
mateix any 1946, concretament a l’assemblea constitutiva celebrada a la reboti-
ga de Ramon Sunyer (Martín Berbois, 2017), i va ser vocal de la Secció d’Art i 
Arqueologia de l’esmentada societat (amb Ricard Albert i Josep Romeu) (Bal-
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cells, 2008, p. 97). Aquesta capacitat es va manifestar de manera particularment 
evident en l’àmbit professional. Al Marroc, va reorganitzar a fons el Museu de 
Tetuan, i va organitzar el Primer Congreso Arqueológico del Marruecos Es-
pañol, l’any 1953 (Tarradell, 1953-1954), amb la participació d’investigadors 
francesos, italians, portuguesos, alemanys i anglosaxons, cosa que, en el context 
de l’època —amb l’aïllament internacional del règim franquista—, era un esde-
veniment excepcional, fins i tot un èxit diplomàtic, celebrat com a tal per les 
autoritats espanyoles del Protectorat. Cal aclarir que, malgrat la coincidència 
cronològica aproximada, l’esdeveniment no té cap mena de relació amb el Con-
cordat del 27 d’agost de 1953 o amb els convenis hispano-nord-americans del 
setembre del mateix any. Tarradell ho havia estat preparant des de feia temps 
—com demostra la correspondència conservada al Museu de Tetuan—, i l’esde-
veniment fou possible sobretot gràcies als seus nombrosos contactes internacio-
nals i al seu prestigi personal, a més, potser, del fet que, en sentit estricte, no se 
celebrava en territori espanyol (Gozalbes, 2014, p. 66).

Igualment innovadora, però per altres raons, va ser la Primera Reunión de 
Historia de la Economía Antigua de la Península Ibèrica (Tarradell, ed., 1968), 
que es va desenvolupar a la Universitat de València el curs 1968-1969. La novetat 
residia, evidentment, en el tema, molt poc tractat fins a aquell moment en la pro-
ducció bibliogràfica hispànica, i que reflectia sobretot les tendències historiogràfi-
ques de l’escola de Vicens Vives. També, emperò, en el format de la reunió, ja que 
les ponències van ser editades d’antuvi, per tal de poder-les discutir durant la reu-
nió, mentre que les actes i comunicacions van aparèixer en volums a part. Aquesta 
reunió fou seguida anys després per una segona, celebrada a Barcelona el 1984,7 i 
encara una tercera, després de la mort de Tarradell, a València, el 1999. A Valèn-
cia va ser, a més, secretari del Secretariat de Publicacions, encarregat de la revista 
de la Facultat de Filosofia i Lletres, Saitabi, secretari i, més tard, degà, escollit per 
votació dels companys de claustre. Es mantingué poc temps en aquest càrrec (22 
de juny de 1964 al 7 d’abril de 1965), ja que va dimitir, per raons polítiques, con-
cretament a causa del veto del governador civil al fet que ocupés el càrrec de vocal 
bibliotecari de la Casa de Catalunya a València.8

Amb el mateix afany de fer coses noves, va ser fundador i director de tres re-
vistes científiques. En l’etapa marroquina, Tamuda, publicada semestralment en-
tre el 1953 i el 1959, i fins al present amb el nom d’Hespéris-Tamuda, com a resul-

7. Els estudis van ser publicats al número 21 de la revista Pyrenae de la Universitat de Barcelona 
(Tarradell, ed., 1985b).

8. Segons Emili Giralt (2000, p. 192), «les imputacions que eren fetes a Tarradell —considerades 
delictes greus per la policia— no tenien altre origen que la política i no van ser acceptades per la Facul-
tat de Filosofia i Lletres», que es va adherir a la seva postura i va protestar al rectorat per aquesta inge-
rència. El mateix feu poc després l’Assemblea Lliure d’Estudiants.
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tat de la fusió amb la revista que publicava des del 1921 l’Institut des Hautes-Études 
Marocaines de Rabat. Hi va publicar diversos articles, tant per divulgar els resul-
tats de les seves excavacions —Tamuda, Lixus, Gar Cahal, El Benian)— com tre-
balls de síntesi i reflexió sobre prehistòria, colonització fenícia i època romana. Ja 
a València, va fundar i dirigir els deu primers números dels Papeles del Laborato-
rio de Arqueología de Valencia, revista que tenia per finalitat fonamental donar a 
conèixer les seves activitats de recerca i les dels seus alumnes, que hi van publicar 
nombrosos treballs, i que ha continuat apareixent fins a l’actualitat.

A Barcelona, finalment, va tenir l’empenta de crear Fonaments. Prehistòria i 
Món Antic als Països Catalans, la primera —i crec que única— revista sobre 
aquesta temàtica escrita exclusivament en català i de temes circumscrits als nos-
tres territoris. El doctor Tarradell no va voler-la vincular orgànicament a cap ins-
titució, per tal de preservar-ne la independència i llibertat d’acció, i va confiar en 
l’empenta de Max Cahner, que dirigia l’editorial Curial, i en el suport econòmic 
de la Generalitat de Catalunya, a través de la Comissió Interdepartamental de Re-
cerca i Innovació Tecnològica (CIRIT). En van aparèixer nou números sota la di-
recció de Tarradell, el darrer dels quals, el 1996, després de la seva mort. En aquell 
moment s’havia perdut el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya, i l’edi-

Figura 5. Al Museu de Tetuan, l’any 1953, en ocasió del Primer Congreso Arqueológico 
del Marruecos Español. A la dreta del doctor Tarradell, el professor García y Bellido.
Font: Arxiu Miquel Tarradell.
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ció fou possible gràcies a la col·laboració desinteressada del doctor Josep Moran, 
que en feu la revisió lingüística, i a aportacions especials del Ministeri de Cultura, 
el Govern d’Andorra, la Universitat Jaume I, el Govern Balear, el Museu de Ma-
llorca, el Museu de Menorca i el Museu d’Eivissa, institucions que retien d’aques-
ta manera un darrer homenatge al doctor Tarradell, però sense cap compromís de 
continuïtat. Mancada en aquell moment de tot tipus de suport institucional, la 
pervivència de Fonaments era pràcticament impossible. Tot i amb això, els col-
laboradors més directes de Tarradell vàrem intentar fer-la reviure, a través de 
l’editorial Afers i amb l’ajuda incondicional d’Agustí Colomines. Així varen apa-
rèixer dos nous números (10-11, 2003/2004, i 12, 2005), però la insuficiència del 
finançament que era possible obtenir en van impedir la continuïtat.

El doctor Tarradell també va ser membre del Consell d’Ensenyament i Cultura 
de la Generalitat provisional, i del Patronat de la Revista de Catalunya. Em consta 
que va tenir un paper important, evidentment en l’àmbit consultiu, però amb una 
influència molt real, en la primera organització del Servei d’Arqueologia de la Gene-
ralitat de Catalunya, l’any 1980, quan era conseller de Cultura Max Cahner, un bon 
amic seu, com hem vist, i que tenia plena confiança en el seu bon criteri. Cal recor-
dar, igualment, que va ser secretari de la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC.

Figura 6. A Son Real, en una visita de Max Cahner al jaciment.
Font: Arxiu Miquel Tarradell.

Miquel Tarradell_TRIPA.indd   22 28/1/2021   10:51:35



23

L’escriptor i home de cultura

Un altre aspecte que sorprèn de l’obra escrita de Tarradell —i que potser tam-
bé ha contribuït al fet que alguns, des del camp de l’arqueologia, la menystingues-
sin— el resumeix aquesta citació de Marià Villangómez, referida a un dels seus 
llibres: «l’Eivissa cartaginesa és un llibre tan ben escrit  —cosa estranya en aquesta 
branca, ja que els arqueòlegs no es caracteritzen precisament per això— que la li-
teratura podia distreure el lector de la realitat que, per davant de tot, és un gran 
assaig científic, no una novel·la».9 En termes semblants s’havia expressat Josep Pla 
arran de la publicació de Les arrels de Catalunya. En una ressenya publicada a El 
Correo Catalán, el dia 5 de febrer de 1963, diu literalment: «...a pesar de ser un li-
bro absolutamente científico... se lee como una novela; se entiende, como una no-
vela buena. Este catedrático tiene un estilo tan fluido, claro y suelto, que sin sepa-
rarse un solo momento de la base científica... hace verdaderamente apetitosa la 
sustancia de este libro». I és efectivament així: Tarradell tenia un veritable talent 
d’escriptor, si més no per a l’assaig històric basat en l’arqueologia; reposava, pri-
merament, en la seva capacitat per a identificar i resumir de manera clara i breu la 
problemàtica que tractava, sense descripcions carregoses —només les estricta-
ment necessàries— ni referències a múltiples detalls superflus; en segon lloc, en el 
seu domini impecable del català, i també del castellà, i, finalment, en un estil di-
recte i, quan calia, impactant. Tot això ho va reconèixer Òmnium Cultural l’any 
1977 en atorgar-li el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.

Aquest talent es basava sens dubte en unes condicions innates –ben visibles 
en els seus primers escrits, a l’edat de tretze o catorze anys—, però va florir gràcies 
al seu immens bagatge cultural. L’afició per la lectura li venia de la infància, grà-
cies, com ja he dit, a la biblioteca que hi havia a casa seva. A més dels llibres, el 
coneixement sòlid del català el devia en bona part al fet d’haver estudiat a les esco-
les i els instituts de la República. També hi tingué un paper molt important, se-
gons informació que dec a Núria Tarradell, la seva relació amb mossèn Ramon 
Garriga i Boixader, l’Ermità de Samalús, poeta, proclamat mestre en Gai Saber 
l’any 1926, que va viure refugiat a casa dels Tarradell durant els tres anys de la 
guerra (1936-1939), compartint habitació amb el jove Miquel. Escriptor i poeta, li 
va fer de preceptor en el camp de la llengua i la literatura.

Segons explicava ell mateix, Tarradell hauria seguit estudis universitaris en 
llengua i literatura, si no hagués estat perquè en els anys quaranta el català havia 
estat bandejat dels programes de tot el sistema educatiu. Això el portà a la història, 
i més concretament a la prehistòria i el món antic, que tenien una càrrega ideolò-

9. La conec, des de fa molt temps, gràcies al doctor Joan Ramon, però no hem pogut trobar-ne la 
referència.
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Figura 7. Discurs pronunciat en ocasió de la concessió del Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes.
Font: Arxiu Miquel Tarradell.

Figura 8. Amb mossèn Garriga el dia de la primera comunió d’Eulàlia Tarradell Font.
Font: Arxiu Miquel Tarradell.
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gica menor —però no inexistent, com ell mateix reconeix— amb relació a la histò-
ria oficial d’Espanya sota el franquisme. En altres circumstàncies històriques, per 
tant, el Tarradell arqueòleg i historiador potser no hauria existit, però podem sos-
pitar que hauríem tingut un gran estudiós de la literatura, sobretot catalana, pot-
ser també un bon escriptor. No, segurament, en el camp de la poesia —ell mateix 
deia que els seus versos, pocs, no valien gran cosa—; potser tampoc un novel·lista 
o dramaturg, sinó, més versemblantment, un assagista, tal vegada un periodista 
cultural, amb un perfil semblant, mutatis mutandis, al de Josep Pla. Soc ben cons-
cient que la comparació pot semblar excessiva, fins i tot temerària. Naturalment, 
és una especulació, però en tenim alguns indicis.

El primer que conec, gràcies a Núria Tarradell, és que a l’edat de catorze anys 
feia ell tot sol, per entretenir-se, una revista —que duia el títol d’Íntim—, evident-
ment manuscrita i amb un sol exemplar, que tractava diversos temes —com ara el 
problema de la pau entre països, contes inventats per ell mateix o, ben significati-
vament, articles sobre temes de prehistòria i món antic— i fins i tot incloïa publi-
citat. La venia als pares per fer alguns diners i poder comprar-se algun dia una 
màquina d’escriure. Més tard, va formar part dels Amics de la Poesia (1942). El 
doctor Tarradell també m’havia explicat la seva relació amb Nèstor Luján, que li 
va permetre alguna col·laboració amb la revista Destino; no en recordo els anys 
exactes, ni si em va dir de quin tipus era, i jo no ho he pogut escatir, però sospito 
que es tractava de ressenyes de llibres, que no anaven signades, a la secció «Esca-
parate». És particularment significativa la seva participació en la fundació i direc-
ció (juntament amb Josep Palau i Fabre, Joan Triadú, Josep Romeu i Frederic-Pau 
Verrié) d’Ariel. Revista de les Arts (1946-1950), evidentment clandestina i conti-
nuadora de Poesia, que dirigia en solitari Palau i Fabre. Hi va publicar un poema, 
ressenyes de llibres —com ara la de les Hores angleses de Ferran Soldevila— i di-
verses contribucions sobre temes d’art («Proximitat de Botticelli» o «El valor de la 
pintura catalana actual»).

Afegim-hi encara —i sobretot— que, segons indica Marta Prevosti, l’Home-
not dedicat per Josep Pla a Pere Bosch Gimpera va ser escrit en gran part —i pot-
ser més— per Tarradell, que li va fer arribar un text informatiu, atès que l’escrip-
tor no coneixia gaire el prehistoriador. Pla el reproduí, segons sembla, «sense 
tocar-hi gairebé ni una coma». I així consta, també, en les memòries de Tarradell, 
inacabades i inèdites.10 Segurament no hi pot haver millor homenatge al talent 

10. El capítol dedicat al servei militar, que va fer a Zamora tot just acabada la guerra, duu el títol 
«La caserna: retrats de passaport», i comença amb la frase següent: «Ja que Josep Pla m’ha fet l’honor 
d’incloure un text inèdit meu, lletra per lletra, amb afegitures minúscules de la seva ploma, a l’Obra 
completa —la biografia de Bosch Gimpera, dins els Homenots—, em sento autoritzat a plagiar un títol 
d’ell, Retrats de passaport, que pot anar bé a aquests esbossos ràpids d’alguns companys de caserna». 
Agraeixo a Núria Tarradell aquesta informació.
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d’escriptor de Miquel Tarradell que aquesta «apropiació» consentida per part de 
Josep Pla. Potser estic errat, però crec que si Tarradell hagués escrit algunes de les 
seves experiències vitals, per exemple els seus anys al Marroc, o la seva visió dels 
Estats Units d’Amèrica tal com els va conèixer l’any 1950, amb la perspectiva d’un 
jove barceloní dels negres anys quaranta, el producte hauria resistit la comparació 
amb els llibres de viatges de Pla.

La cultura de Miquel Tarradell fou immensa; en el camp de la història i de 
l’art, evidentment, però també, i potser sobretot, en el de la literatura. No endeba-
des havia assistit, durant la seva etapa de formació, a les classes semiclandestines 
dels Estudis Universitaris Catalans de Ferran Soldevila (història de Catalunya) i 
de Jordi Rubió (literatura catalana), i després fou deixeble del professor Lehman a 
l’Institute of Fine Arts de Nova York (1950) i del professor Vaufrey a l’Institut de 
Paléontologie Humaine de París. I encara cal afegir-hi, durant aquesta estada pa-
risenca, la relació personal amb Bosch Gimpera, que llavors tenia un alt càrrec a la 
UNESCO, que li va permetre tractar a fons els temes de prehistòria, fins al punt 
que ell mateix se’n considerava el darrer deixeble català. A més, durant tota la seva 
vida va ser un gran lector, dels temes més diversos, cosa que, segons ell —així ho 
va dir en les entrevistes fetes per Montserrat Roig i per Espinàs—, li havia impedit 
arribar a ser un «savi».

Aquest bagatge tan ampli li permetia dissertar públicament i escriure sobre 
temes molt diversos, molt més enllà, per descomptat, de la prehistòria i el món 

Figura 9. Portada del número 8 de la revista 
Íntim.
Font: Arxiu Miquel Tarradell.
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antic. Per exemple, sobre Ausiàs March (ho feu al diari Levante i en l’acte acadè-
mic d’homenatge al poeta a la Universitat de València el 3 de març de 1959), so-
bre Carles Riba (conferència a l’Aula Ausiàs March el 2 de gener de 1960), sobre 
«El descobriment d’Europa», en el sentit de la comunitat econòmica antecedent 
de l’actual Unió Europea (a la revista universitària Diàleg, dissident i no clandes-
tina, publicada des del 1961 sota el patrocini de la Facultat de Dret de València), 
sobre l’obra cabdal de Joan Fuster (ressenya de Nosaltres els valencians a Serra 
d’Or), sobre el desenvolupament i estat de la Universitat de València («Una Uni-
versitat valenciana?», Quaderns de Vida Cristiana, 43, 1968), o amb relació a 
l’autonomia universitària (Avui, 19 d’octubre de 1978), segurament entre altres. 
Un dels darrers exemples d’aquesta amplitud de coneixements i talent d’escrip-
tor és la seva Biografia de Barcelona, publicada el 1988 en català i en anglès; és un 
llibre de bibliòfil, en què tracta en conjunt la història de la ciutat, dels orígens al 
segle xx.

Amb Miquel Tarradell vaig compartir el gust per la cançó francesa, sobretot 
per Georges Brassens, i ell em va descobrir l’obra de Pirandello, un dels seus pre-
dilectes; i jo n’hauria pogut aprendre encara més si hagués tingut la intel·ligència 
de ser més receptiu al seu mestratge sobre aquestes qüestions, ja que ell compartia 
fàcilment el seu saber amb qui el volgués adquirir.

Figura 10. A Saint-Germain-en-Laye l’any 1971, amb el professor Bosch Gimpera, 
Matilde Font i Núria Tarradell Font.
Font: Arxiu Miquel Tarradell.
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L’activista

Com he dit més amunt, el compromís de Miquel Tarradell amb el país es ma-
nifestava també amb els fets. Ja he recordat la seva participació en la fundació 
d’Ariel, l’any 1946, l’assistència a les classes semiclandestines dels Estudis Univer-
sitaris Catalans i la participació a la Societat Catalana d’Estudis Històrics. En el 
context del primer franquisme, activitats com aquesta eren veritables actes de re-
sistència.

El seu paper, però, fou particularment destacat en l’etapa valenciana, ja que va 
ser un dels protagonistes del que ell anomenava el «miracle valencià» dels anys 
seixanta, ni més ni menys que la recuperació de la consciència nacional, lingüísti-
ca i cultural després de dos segles i mig de règim unitarista i centralitzador; una 
nova manera de pensar el país i de preparar-ne el futur. Quan Tarradell arriba a 
València, l’any 1956, la situació de la llengua i la cultura era desoladora, després 
del daltabaix del 1939, que va estroncar la lenta recuperació de la consciència 
cultural valenciana que s’havia produït durant el segle xx, i que havia culminat 
amb l’adopció de la normativa ortogràfica de l’IEC. Això no significa que el desert 
fos absolut. Ja el 1943 Xavier Casp i Miquel Adlert havien fundat l’editorial Torre, 
que va tenir un paper molt important en la consolidació de la normativa fabriana 
al País Valencià. Entorn de Casp i Adlert, a més, es va constituir la tertúlia d’intel-
lectuals —entre els quals hi havia Joan Fuster— coneguda amb el nom de Grup 
Torre, que va ser fundador de la revista Esclat. Des de la primera meitat dels anys 
cinquanta, l’anomenada Secció Jove del Rat-Penat també agrupava un jovent pre-
ocupat per la dinamització de la llengua, i l’any 1954, superant la censura fran-
quista, la Facultat de Filosofia i Lletres va iniciar uns cursos de llengua i cultura 
valenciana (Cursos de lengua y cultura valencianas), impartits dos cops l’any en 
períodes de quinze dies sota la direcció de Manuel Sanchis Guarner. La contesta-
ció al règim es traduí també en l’organització, l’any 1957, d’una cèl·lula del Partit 
Comunista d’Espanya (PCE) per part d’estudiants de diferents facultats de la Uni-
versitat de València, avortada radicalment per les autoritats dos anys més tard. En 
aquest context, l’arribada a la Universitat de València de diversos professors de 
gran prestigi i sensibilitzats per la problemàtica nacional del país —Miquel Tarra-
dell, el 1956; Miquel Dolç, el 1958; Joan Reglà, el 1959— va ser un ferment per a 
l’eclosió d’un moviment més important i articulat.

Una de les primeres manifestacions va ser la fundació oficial a la Facultat de 
Filosofia i Lletres de l’Aula Ausiàs March, el 1959 —tot i que ja tenia activitat el 
curs anterior—, nascuda per iniciativa dels estudiants —en particular Eliseu Cli-
ment i Jordi Valor— i amb el suport de Dolç, Tarradell i, amb moltes reticències, 
el degà Julián San Valero. No cal dir que la creació de l’Aula fou autoritzada per-
què les autoritats, polítiques i acadèmiques, no hi veien cap potencial més enllà 
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del folklorisme provincià. A l’acta de creació, en efecte, es deia: «deseosos de po-
der conocer más a fondo, dentro del más amplio campo de la cultura española, las 
características y circunstancias peculiares de la cultura valenciana… La lengua, la 
literatura, la historia, la geografía, el arte y el folklore de nuestra tierra serían los 
principales temas que se tratarían en dicha Aula» (Ferré, 1997, p. 48). Podia haver 
estat un mer instrument de folklorització, però les seves activitats —essencial-
ment conferències impartides cada quinze dies— van tenir una importància certa 
per a la presa de consciència sobre la unitat lingüística i cultural dels Països Cata-
lans. Bastin com a exemple d’aquest fet la sessió d’homenatge a Carles Riba del 
gener del 1960 —Tarradell hi va participar amb la conferència Carles Riba en el 
nostre temps, que ja he mencionat—, o la de Miquel Batllori sobre Joan Maragall i 
Miquel Costa davant la crisi del 1909, o, encara, l’homenatge a Jaume Vicens Vi-
ves del gener del 1961.

L’activisme de Tarradell a València va ser discret —en la mesura del possi-
ble—, o més aviat subtil, com diu Gabriela Martín, i a la vegada decidit. Ell mateix 
deia que no havia de tenir el paper d’un missioner arribat de Barcelona, sinó que 

Figura 11. Reunió d’intel·lectuals al Desert de les Palmes (29-31 d’octubre de 1960). A 
més de Tarradell, a la dreta, hi apareixen, entre altres, Manuel Sanchis Guarner, Joan 
Francesc Mira, Max Cahner, Antonio Ubieto, Joan Reglà i Joan Fuster.
Font: Arxiu Miquel Tarradell.
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des de la seva càtedra universitària i la seva producció escrita havia d’afavorir l’em-
penta de la societat valenciana, dels sectors, progressivament més nombrosos, 
conscients de l’«enorme fuerza cultural que Valencia tenía si», com diu Gabriela 
Martín, «se libraba del dogal dels Jocs Florals y la barraqueta» (1995, p. 15). D’acord 
amb aquest paper, Tarradell facilitava l’entrada al laboratori d’arqueologia dels es-
tudiants activistes, per tal que s’hi reunissin a partir de les cinc de la tarda, quan ell 
marxava. I parlava públicament en català, cosa insòlita en un ambient social que 
considerava el castellà com la llengua de prestigi i cultura, i, per tant, la que «per 
defecte» esqueia a un catedràtic.

Com es pot suposar, va mantenir una relació intensa i cordial amb els intel-
lectuals valencians, com, entre altres, Enric Valor, Manuel Sanchis Guarner, Vi-
cent Ventura, Francesc de P. Burguera, Vicent Andrés Estellés o, molt particular-
ment, amb Joan Fuster, que va fer la seva primera conferència pública a la 
Universitat de València, de la mà de Tarradell. Eren, de fet, bons amics i, segons 
m’ha contat Núria Tarradell, Fuster dinava sovint a casa seva, sempre els dilluns, 
quan anava a València. Igualment, van ser nombrosos al seu domicili els sopars 
que reunien intel·lectuals i polítics valencians, i també catalans, com, entre altres, 
Max Cahner i Jordi Pujol.

Una tasca essencial de Tarradell a València, des de les aules i a través de la seva 
producció escrita, va ser la recuperació de la idea de país, i, ben conscient que so-
vint el nom fa la cosa, això començava amb el bandejament de les denominacions 
despersonalitzadores. Així, al pròleg del llibre El País Valenciano del neolítico a la 
iberización, escrivia que «ya es hora de eliminar sistemáticamente la palabra Le-
vante no sólo porque para los europeos nacidos en las riberas occidentales de 
nuestro mar Levante será siempre […] el Mediterráneo oriental, sinó por su im-
precisión y vaguedad». I, sobretot, podríem afegir-hi —encara que ell, per raons 
òbvies, no ho digués—, perquè era un terme encunyat per a contribuir a l’anul-
lació de la personalitat diferenciada dels valencians. En aquest i altres treballs, 
Tarradell introduïa el terme —i sobretot el concepte— de País Valencià; o més 
aviat el reintroduïa, ja que s’havia emprat des del segle xviii.

La segona gran qüestió —potser la més important, de fet— era la de la llengua. 
En aquest camp, el marge d’actuació era limitat. Les classes s’havien de fer obliga-
tòriament en castellà, totes, i també la majoria de publicacions científiques, si més 
no les «oficials», com el llibre esmentat al paràgraf anterior, publicat per la Uni-
versitat de València. D’altra banda, el secessionisme lingüístic era ben present, 
fins i tot amb manifestacions grotesques —i encara vigents en l’actualitat— que 
feien remuntar l’origen del valencià, com a llengua suposadament diferenciada 
del català, a l’idioma parlat pels ibers. Eren, i són, actituds que reflecteixen la des-
personalització, sovint l’autoodi i, en definitiva, l’afany per diluir la personalitat 
del País Valencià al nivell d’unes províncies amb algunes peculiaritats merament 
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folklòriques: una «València del Cid», en lloc de la «València del rei En Jaume», en 
expressió de Ferran Soldevila. Tot això era possible en gran mesura per la manca 
de consciència entre una bona part de la població de l’entitat real de la llengua 
—completament bandejada del sistema educatiu i fins i tot de les cerimònies re-
ligioses— i de la unitat lingüística; amb relació a aquest darrer punt, hi ha nom-
broses anècdotes, que m’estalvio d’explicar detalladament, sobre la sorpresa d’al-
guns valencians en descobrir que entenien perfectament les converses de gent no 
valenciana i que podien comunicar-s’hi sense dificultat.

En aquest context, l’actuació de Tarradell va ser molt destacada. Va participar 
en campanyes de sensibilització lingüística i va facilitar el coneixement recíproc i 
la relació entre els cercles intel·lectuals i polítics de Catalunya i València, sovint 
des de l’Aula Ausiàs March, i també a través de les activitats de la Casa de Catalu-
nya, des d’on va contribuir a la divulgació de la Nova Cançó, en particular amb un 
col·loqui sobre Nova Cançó catalana el maig del 1963. Va saber atraure, a més, 
l’interès dels intel·lectuals catalans pel que estava passant al País Valencià. Perso-
natges de l’entitat de Ferran Soldevila i Carles Riba, que no havien estat mai a Va-
lència, hi van anar per iniciativa de Tarradell («Jo he tingut l’honor de passejar-los 

Figura 12. Dinar de la Casa de Catalunya a València, el novembre del 1964. D’esquerra 
a dreta, Tarradell, Dolç, Vilarassa, Reglà i Pla.
Font: Arxiu Miquel Tarradell.
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Figura 13. Full de propaganda del I Aplec de la Joventut del País Valencià, a Llíria 
(octubre del 1960).
Font: Arxiu Miquel Tarradell.
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per València per primera vegada», diu Tarradell en l’entrevista d’Assumpció Ma-
resma). El 1964 va participar en la campanya de les 25.000 signatures per tal de 
reivindicar l’ús de la llengua a l’Església, que va tenir una certa repercussió inter-
nacional. També va donar suport i cobertura acadèmica a les iniciatives de la Jo-
ventut del Rat Penat, que celebrava concentracions orientades a la reivindicació 
del fet nacional, i va fer xerrades als seus locals, dins dels cicles de conferències 
dedicades a la història del País Valencià. Igualment, va participar en les Rutes 
Universitàries, que eren trobades de reflexió i coneixement del país que aplegaven 
estudiants i professors, com la d’Olocau el 1962, amb la participació de Tarradell, 
Joan Fuster i Vicent Ventura. D’aquesta manera, molts joves valencians van pren-
dre consciència de la unitat lingüística i cultural dels Països Catalans.

Més tard, ja a Barcelona, en un context molt diferent del de València, Tarra-
dell va persistir en l’activisme civicocultural, per exemple com a impulsor del 
Club Ramon Muntaner (1978-1983), i també com a membre de l’Assemblea de 
Catalunya, concretament en l’àmbit d’història, amb Emili Giralt i Josep Termes.

El professor

Hi ha unanimitat a considerar Miquel Tarradell com un gran professor. Po-
dríem dir que era sobretot un gran comunicador, ja que parlava tan bé com escri-
via, i tenia una enorme facilitat per a posar-se el públic a la butxaca, tant a les aules 
com en les moltes conferències que va impartir, trobant sempre el to i el nivell 
apropiats per a cada ocasió. Vaig tenir la sort de ser-ne alumne entre els anys 1976 
i 1978, i més tard en cursos de doctorat, i de disposar de la seva ajuda i direcció per 
a l’elaboració de la tesi de llicenciatura i la tesi doctoral. Ja vaig escriure en una al-
tra ocasió —i no ho sé dir d’una altra manera— que Tarradell «entenia clarament 
que el document arqueològic —o epigràfic, o numismàtic— era sobretot un mitjà 
per descobrir i fer comprendre les formes de vida de les societats que els havien 
produït. Les seves classes d’arqueologia grega i romana, per tant, tenien poc de ti-
pologies, de descripcions i classificacions —el martiri a què han estat sotmesos 
tants estudiants d’arqueologia—, i molt, en canvi, d’anàlisi de les funcions i con-
textos d’ús dels materials arqueològics, tant si es tractava d’elements d’ús quoti-
dià, com ara les ceràmiques o altres petits objectes, com si es parlava dels grans 
monuments i obres d’art. I el mateix, certament, es pot dir del tractament que do-
nava a l’epigrafia llatina, assignatura que podia perfectament haver-se denominat 
“estructura social i política del món romà a partir de l’anàlisi de les inscripcions”». 
No és, doncs, estrany que, com diu Marta Prevosti, «les seves classes a la Universi-
tat [estiguessin] sempre... plenes de gom a gom». Hi ajudava no solament la clare-
dat i precisió del discurs, sinó també la seva capacitat per a amenitzar-lo amb 
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anècdotes, com diu Prevosti, «poc convencionals». Potser qui ho ha retratat mi-
llor és Gabriela Martín: «A sus discípulos nos sorprendía algo muy peculiar que 
caracterizaba la vida de M. Tarradell; siempre le pasaban cosas curiosas, aventu-
ras y sucedidos que se convertían en anécdotas, contadas con tal abundancia y 
variedad que nos asombraban precisamente porque a nosotros nunca nos pasaba 
nada. “¿Les conté lo que me pasó excavando en Cartago?” “¿Les dije lo que me 
contó el alcalde de Tetuán?” Y surgía siempre la situación insólita o la historia in-
esperada. Con el pasar del tiempo me di cuenta de que a todos nos pasaban cosas 
parecidas; la diferencia estaba en que él sabía encontrar el lado amable y cómico 
de la vida y lo aprovechaba» (Martín, 1995, p. 14).

La tasca de professor, en el sentit més ampli de la paraula —és a dir, de mes-
tre—, l’exercia encara amb més eficàcia fora de les aules, i en particular a les exca-
vacions, quan podia tractar lliurement, «fora del programa», qualsevol mena de 
tema, dins i fora del camp de l’arqueologia, molt sovint a partir de les seves expe-
riències viscudes. Li agradava molt, per exemple, recordar i transmetre les lliçons 
apreses al Marroc, on va conèixer de manera directa una societat preindustrial i 
en va saber extreure models que aplicava a la interpretació de les poblacions pro-
tohistòriques. Aquesta experiència devia ser particularment intensa en les exca-
vacions fetes als jaciments del sud de València, en tendes de campanya —Gabrie-
la Martín recorda «las conversaciones por la noche con hoguera y todo»—; també 
ho eren —i això ho puc certificar personalment— les que es mantenien a Alcú-
dia, a la casa de la Fundació Bryant i al bar de la plaça, o en les excursions a jaci-
ments arqueològics. És aquí, amb tota seguretat, on més vaig aprendre de Miquel 
Tarradell.

A més dels treballs de camp, quan ja hi havia coneixença i confiança suficients, 
Miquel Tarradell també rebia els seus deixebles a casa seva, fins i tot per a sopar. 
M’havia explicat —i ell mateix ho confirma en l’entrevista feta per Assumpció Ma-
resma— que Ramon Pelegero, més conegut com Raimon, va cantar en públic la 
cançó «Al vent» per primera vegada a casa seva. 

Jo, que en vaig ser alumne, puc fer perfectament meves les paraules d’Enric 
Llobregat quan diu que «fou sempre un professor obert, disposat al diàleg i nor-
malment simpàtic», i les de Marta Prevosti: «Els alumnes... el consideraven pro-
per». En canvi, no el reconec —perquè no era així a Barcelona— quan Llobregat 
diu que «sempre feia una excepció [a la simpatia] els dies d’examen: es posava fe-
réstec, cridava molt, cosa que produïa un sagrat terror entre els alumnes, que ni 
piulaven»; però, com el mateix Llobregat indica, això era una veritable farsa, les 
notes eren normalment altes i pocs alumnes suspenien les seves assignatures.

És fàcil comprendre l’impacte que un personatge d’aquestes característiques 
va tenir a la Universitat de València de mitjan anys cinquanta, provinciana i me-
diocre, amb comptades excepcions, com la resta de vida intel·lectual del país.  
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A més, però, l’arribada de Tarradell va anar seguida ràpidament de la d’altres figu-
res importants, com, ja ho hem dit, Miquel Dolç el 1958 o Joan Reglà el 1959, i 
també Antonio Ubieto, especialitzat en història medieval, el 1958; més tard encara 
arribarien Emili Giralt (1965) i, a la Facultat d’Econòmiques, Ernest Lluch (1970), 
sense oblidar que des del 1955 Antonio López Gómez ocupava la càtedra de geo-
grafia. D’aquesta manera, com diu Gabriela Martín, «la Facultad de Filosofía y  
Letras de Valencia [es convertia] en una de las más respetadas de España», i fins i 
tot atreia alumnes d’altres districtes universitaris, com Gerardo Pereira, un alum-
ne estimat de Tarradell que va ser catedràtic d’història antiga a Santiago de 
Compostel·la.

Tarradell, doncs, va ser un professor popular i admirat, i també un mestre 
eficient a l’hora d’orientar els seus alumnes en els estudis de doctorat i la vida 
professional ulterior. No pot sorprendre, doncs, que hagi tingut nombrosos 
deixebles amb una trajectòria professional destacada, tant a València com a 
Barcelona. Entre altres —i a més de Gerardo Pereira, ja mencionat— cal recor-
dar Gabriela Martín (1935), la primera dona que es doctorà a València amb una 
tesi d’arqueologia, l’any 1965, i també la primera que va dirigir una excavació 
arqueològica en territori valencià, la factoria romana de la Punta de l’Arenal, a 

Figura 14. Amb Matilde Font, Gabriela Martín, Raquel Barceló, Elena Reginald i Enric 
Llobregat.
Font: Arxiu Miquel Tarradell.
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Xàbia; ha estat professora des del 1969 a la Universitat de Pernambuco (Recife, 
Brasil). També Enric Llobregat (1941-2003), intel·lectual destacat i investigador 
molt brillant, que va ser director del Museu Arqueològic d’Alacant i, entre molts 
altres treballs, va sintetitzar els resultats dels treballs d’excavació de Tarradell a 
la seva tesi doctoral sobre la Contestània ibèrica. Milagro Gil-Mascarell (1941-
1994), especialitzada en principi en l’estudi del món ibèric i més endavant en 
l’edat del bronze, va ser catedràtica a la Universitat de Càceres (1983) i més tard 
a la de València (1986). Carmen Aranegui (1945), professora adjunta (1974) i 
després catedràtica de la Universitat de València (1986), ha treballat sobretot 
sobre el món ibèric —la seva tesi tractava de la ceràmica ibèrica al País Valen-
cià— i el món romà a València, i ha continuat els treballs d’excavació del doctor 
Tarradell a Lixus, al Marroc.

A Barcelona, els deixebles directes han estat Mercè Roca, Marta Prevosti, 
Núria Rafel, Joan Ramon, Jordi Fernández, Josep Maria Solias, Jordi Hernández 
Gasch i l’autor d’aquestes pàgines. La primera (1947-2014), especialitzada en 
l’estudi de les ceràmiques romanes, va ser professora titular a les universitats de 
Granada i Barcelona, i va succeir Tarradell com a catedràtica a la de Barcelona. 
Marta Prevosti (1953) és estudiosa del període romà, en particular del món ru-
ral en la seva relació amb les ciutats; ha estat professora titular de la Universitat 
de Barcelona i actualment és investigadora sènior de l’Institut Català d’Arqueo-
logia Clàssica i membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Núria Rafel (1954) ha 
centrat la seva recerca en l’estudi del bronze final, primera edat del ferro i món 
ibèric a la Catalunya meridional, i ha estat professora titular de prehistòria a la 
Universitat de Lleida. Joan Ramon (1956), tècnic superior del Consell d’Eivissa 
i professor de la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha estat un dels seus dei-
xebles més notables, distingit per la Generalitat de Catalunya amb la Medalla 
Narcís Monturiol; especialitzat en l’estudi del món púnic, és especialment reco-
negut pels seus treballs sobre les produccions amfòriques. Jordi Fernández és 
també un especialista reconegut en arqueologia feniciopúnica, durant molts 
anys director del Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera. Josep Maria Solias, 
actualment director del Museu de l’Hospitalet, ha treballat sobretot els períodes 
ibèric i romà, i també les qüestions de museografia i difusió. Jordi Hernández va 
col·laborar estretament amb Miquel Tarradell per a la publicació definitiva de 
Son Real. Necrópolis talayótica de la edad del hierro —la seva tesi doctoral— 
(Hernández Gasch, 1998).

Com el lector ja deu haver observat, una part important, potser majoritària, 
dels seus alumnes i deixebles van ser dones. El doctor Tarradell no solament no 
era misogin —a diferència d’un nombre important de professors de la seva gene-
ració—, sinó que sempre havia manifestat la seva solidaritat amb la lluita femeni-
na per la igualtat. No feia cap mena de distinció per raons de sexe, i aquesta deu 
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ser una de les raons per les quals hi va haver tantes arqueòlogues en els seus equips, 
tant al Laboratori de València —«les xiques de Tarradell»— (Albelda, Real i 
Vizcaíno, 2014, p. 68-70; Aranegui, 2014) com més tard a Barcelona, i sovint tan 
brillants, com ja he dit més amunt.

A banda dels alumnes que van seguir l’orientació professional d’arqueologia i 
món antic, Tarradell va tenir, sobretot a València, una relació important amb al-
tres joves estudiants, no necessàriament d’història o arqueologia —el que ell ano-
menava «la generació dels 60»—, que van tenir un paper destacat en la vida intel-
lectual i la recuperació de la identitat del país. Entre aquests cal esmentar molt 
especialment Josep Pitarch, Eliseu Climent i Joan Francesc Mira. I encara molts 
altres alumnes seus —a més de companys i amics— l’han recordat i el recorden 
amb afecte i admiració, tal com es va demostrar en l’acte de presentació del volum 
d’homenatge al Saló de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, que es va omplir 
de gom a gom. Entre aquests, em plau esmentar el doctor Joan Santacana —un 
incondicional—, amb qui l’autor d’aquestes ratlles va dedicar a Miquel Tarradell, 
ja jubilat, la primera monografia sobre el poblat ibèric d’Alorda Park (1992).

Bonhomia i autoritat

Com el lector ja deu haver deduït, una de les facetes més particulars de Miquel 
Tarradell era l’amabilitat en el tracte i el respecte al proïsme. Tenia autoestima i 
consciència de les seves capacitats, i també de l’obra feta, però mai no va ser pe-
dant ni autosuficient.

El tracte planer ja fou evident en la devoció que li tenia el personal del Museu 
de Tetuan, tant espanyol com marroquí, amb qui va mantenir una veritable relació 
d’amistat que va durar tota la vida, sobretot amb el secretari, Cecilio Giménez Ber-
nal —que fou padrí de la seva filla Núria—, i amb el porter, Mohamed Maimon 
Tetuaní, un rifeny gairebé analfabet, però de gran intel·ligència i qualitats huma-
nes, que també va ser un col·laborador assidu en el treball de camp i, després que 
marxés el doctor Tarradell, la veritable ànima del museu fins a la seva mort. Tenia 
el mateix tracte familiar i directe amb els obrers de les excavacions, com el que, en 
prova d’amistat, li va regalar un guinbri (un llaüt amb què acompanyava les can-
çons), objecte que Tarradell va conservar sempre, o els que li contaven la seva ex-
periència militar a la Península durant la guerra de 1936-1939. La bona relació amb 
la població local es pot deduir també del fet que, després de la independència del 
Marroc, el nou govern li oferís continuar les seves recerques al país, cosa que va fer 
amb les excavacions a Lixus, i que mostra clarament que mai no va actuar amb 
mentalitat de colonitzador. El mateix es pot dir de València, on va mantenir molt 
bones relacions amb el Servei d’Investigacions Prehistòriques de la Diputació, i 
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molt particularment una gran amistat amb Enric Pla. També fou amic de Vicente  
J. Pascual, del Museu d’Alcoi, amb qui va portar a terme els treballs d’excavació als 
jaciments ibèrics del Puig, el Xarpolar i la Serreta, i també a la cova d’en Pardo. A 
més, evidentment, d’un ampli cercle d’intel·lectuals, dels quals ja hem parlat.

La seva personalitat atractiva, la seva intel·ligència i els seus coneixements tan 
amplis li van obrir moltes portes. D’estudiant, com ja hem dit, les del Museu d’Ar-
queologia de Barcelona, dirigit en els anys quaranta per Martín Almagro Basch, 
que era a la vegada catedràtic de prehistòria de la Universitat de Barcelona (la cà-
tedra de Bosch Gimpera). La bona relació amb Almagro li va proporcionar l’opor-
tunitat de treballar a Granada els anys 1946 i 1947. Tenia l’encàrrec del governa-
dor civil, el català Josep Maria Fontana, d’organitzar un Servei d’Arqueologia 
Provincial, que va fracassar, segons Gabriela Martín, perquè «la Alhambra pesaba 
demasiado para darle importancia a la prehistoria», però en realitat hi hagué pro-
blemes importants amb la Comisaría General de Excavaciones, dirigida per Julio 
Martínez Santa Olalla, ja que, segons sembla, les excavacions dirigides per Tarra-
dell als jaciments de l’edat del bronze de Montefrío i Monachil no tenien els per-
misos administratius.11

11. A l’arxiu de Miquel Tarradell es conserva un escrit oficial de Martínez Santa Olalla commi-
nant Fontana a interrompre els treballs en termes molt durs. Agraeixo a Núria Tarradell Font aquesta 
informació.

Figura 15. A la cova d’en Pardo amb Vicent Pascual, a la dreta, i els obrers de l’excavació.
Font: Arxiu Miquel Tarradell.
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Almagro va ser també responsable del seu nomenament com a director del 
Servei d’Excavacions del Protectorat espanyol al Marroc i del Museu de Tetuan, 
segons Carmen Aranegui per iniciativa de Lluís Pericot, que cercava —i va trobar 
en Tarradell— un investigador capaç de comparar les dades de la prehistòria a 
una banda i a l’altra de l’estret de Gibraltar. A Madrid sembla que ningú no hi vo-
lia anar, i ell mateix va estar a punt de negar-s’hi, perquè tenia coll avall anar a fer 
de lector de castellà a la Universitat de Glasgow —des d’on esperava tenir més fa-
cilitats per a establir relació amb Vere G. Childe—, però després d’una visita al 
Protectorat va comprendre la gran oportunitat que suposava treballar en una 
zona on tot estava per fer, des del punt vista de la recerca arqueològica. A més, 
l’interès de l’Administració espanyola per cobrir la plaça li va permetre negociar 
la possibilitat d’absentar-se per viatges d’estudi i formació, cosa que va aprofitar 
per a fer les seves estades a Nova York i a París. 

En les seves estades a Madrid va mantenir un contacte considerable amb el 
professor Gómez-Moreno, arqueòleg i historiador, autor del desxiframent defini-
tiu del sistema d’escriptura ibèric; Gómez-Moreno era una figura d’enorme pres-
tigi i que, segons m’havia explicat el mateix doctor Tarradell, el rebia a casa seva, 
cosa ben poc freqüent. També mantingué molt bona relació amb el professor 
García y Bellido, un dels prohoms de l’arqueologia hispànica, que com a membre 
del tribunal en les oposicions a càtedres de l’any 1948 (guanyades per Joan Malu-
quer de Motes i Antonio Beltrán) va apreciar molt el paper que hi va fer aquell 
jove arqueòleg. Per aquesta raó li va donar suport de manera decidida en les del 
1956, en què Tarradell va guanyar amb el número u, i que van fer possible l’etapa 
valenciana (la segona plaça, que va guanyar el doctor Pere de Palol, era a la Uni-
versitat de Valladolid). El doctor Tarradell m’havia explicat que durant la seva 
estada a París, l’any 1951, també va establir una relació cordial amb el professor 
André Piganiol, un dels pesos pesants de l’arqueologia i la història antiga france-
ses, que, com Gómez-Moreno, li obria les portes de casa seva, cosa igualment poc 
freqüent. He de dir, tanmateix, que aquesta darrera informació no l’he poguda 
confirmar amb cap altre testimoni, i pot ser (però no ho crec) que la memòria 
m’hagi jugat una mala passada.

La seva capacitat de seducció va ser crucial per a iniciar els treballs sistemàtics 
d’excavació a Pollentia, que ja he mencionat. A través de Walter W. S. Cook, pro-
fessor de l’Institute of Fine Arts de Nova York —on, com ja s’ha dit, hi va fer una 
estada l’any 1950—, va poder entrar en contacte amb William L. Bryant, un home 
de negocis nord-americà que s’havia entusiasmat amb l’arqueologia hispànica du-
rant la seva joventut, i molt particularment amb Tarragona, on va cofinançar exca-
vacions a l’amfiteatre, aprofitant la fundació benèfica de la seva família. Tarradell, 
segons em va explicar ell mateix, el va convèncer per a invertir també de manera 
preferent —no exclusiva— a Pollentia, argumentant que era un jaciment intacte i 
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sense superposicions, per la qual cosa podia donar molta més informació. Calia 
realment molta capacitat de convicció per a defensar aquesta causa, atesa la monu-
mentalitat de les restes conservades a Tarragona (on la Fundació Bryant va treba-
llar més tard, els anys 1965-1967) i altres llocs on va intervenir, com Empúries, 
mentre que de Pollentia, soterrada sota els camps d’ametllers, només n’era visible 
un petit teatre, en no gaire bon estat, i que ja havia estat excavat per la mateixa fun-
dació el 1952. Així va néixer el Centro Arqueológico Hispano-Americano de las 
Islas Baleares, l’any 1957, que va perdurar durant quaranta anys. El doctor Tarra-
dell va codirigir els treballs a Pollentia amb Antoni Arribas i Daniel Woods (i en els 
darrers anys amb Mercè Roca) fins pràcticament al final de la seva vida, i va mante-
nir sempre una relació excel·lent amb els seus dos companys, cosa de la qual presu-
mia sovint (i amb raó). També cal dir que l’ajut de la Fundació Bryant va ser crucial 
per a l’excavació de les necròpolis de Son Real i l’Illa dels Porros, ja mencionades.

De la mateixa manera que es feia amb grans figures del món intel·lectual, 
mantenia un tracte directe i cordial amb la resta de la humanitat (el cas, ja esmen-
tat, de Mohamed Maimon n’és un bon exemple). Per aquesta raó va ser també 
molt popular en els àmbits culturals extrauniversitaris, en particular entre els eru-
dits locals i els cercles d’afeccionats a l’arqueologia, tant al País Valencià com, més 

Figura 16. Invitació de l’Esbart Dansaire de Tona.
Font: Arxiu Miquel Tarradell.
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tard, a Catalunya. En valorava la feina, quan era meritòria, i l’encoratjava, i sem-
pre estava ben disposat per a fer visites a jaciments documentats per aficionats, o a 
impartir conferències d’àmbit local, en pobles i ciutats. Així, va mantenir una 
bona relació amb Josep de la Vega i amb Maria Porter, i veritable amistat amb Ri-
card Pascual i, sobretot, amb Josep Barberà, de la qual cosa soc testimoni perso-
nal. El mateix puc dir del senyor Damià Cerdà, que durant molts anys va col-
laborar en estudis de materials de Pollentia (en particular la ceràmica de vernís 
negre) i fins i tot va contribuir materialment al finançament de les excavacions. El 
doctor Tarradell també va participar assíduament als cursets d’arqueologia hispà-
nica —uns cursos d’extensió universitària que s’impartien a la Universitat de Barce-
lona en coordinació amb l’Agrupació de Diplomats en Arqueologia Hispànica per 
la Universitat de Barcelona (ADAHUB). També va dictar diverses conferències als 
cursos d’història de Catalunya que organitzava l’Institut Municipal d’Història els 
anys setanta i vuitanta.

La seva gentilesa, aliada amb la seva potència intel·lectual, la gran cultura i la 
facilitat de paraula, en feien una personalitat extremament atractiva, i dotada 
també d’una gran autoritat natural. Nombroses anècdotes donen fe de la seva ca-
pacitat per a resoldre fàcilment situacions conflictives, o almenys delicades, amb 
personalitats enfrontades i rivalitats intenses, gràcies precisament a aquesta auto-
ritat, i a la seva habilitat per a calmar els ànims amb una mà esquerra excepcional. 
No he conegut ningú a qui es pugui aplicar amb més raó la màxima de Quintilià: 
«Suaviter in modo, fortiter in re», perquè, amb les millors maneres, fins i tot ben 
afables, realment defensava els seus punts de vista amb força i tenacitat. I, en ge-
neral, els imposava.

Matilde Font

Una semblança de Miquel Tarradell seria incompleta sense recordar, i en pri-
mer pla, la figura de Matilde Font, la seva esposa, amb qui es va casar l’any 1952. 
No vaig tenir la fortuna de conèixer-la personalment, i la veritat és que ell no me’n 
va parlar mai gaire. Recordo tanmateix el que em va explicar del seu viatge de no-
ces, amb excavacions incloses a Sicília —a Tíndari amb Nino Lamboglia— i a Tu-
nísia —a Cartago, amb Pierre Cintas—, i molt especialment les experiències que 
van compartir al Marroc: les excavacions a Lixus, quan passaven la nit en tendes 
de campanya al mateix jaciment, malgrat que els obrers locals —que admiraven, i 
molt, el valor de la seva muller— els prevenien del perill que els fes una visita Aixa 
Kandixa, un dimoni femení semblant, crec, a les dones d’aigua, però que també 
devia habitar les ruïnes; o el patiment que provocaven a Matilde —més aviat me-
nuda i poc de vida— els àpats que els oferien en pobles remots durant les campa-
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nyes de prospeccions, amb una combinació de cuscús i grans quantitats de te que 
posaven a prova la seva resistència digestiva. No sé descriure la tendresa amb què 
Tarradell evocava aquests records.

I tampoc en puc dir més, però l’opinió de tots els qui van tractar Matilde Font 
és unànime. Enric Llobregat (1988) diu d’aquest matrimoni que «eren la parella 
més identificada l’un amb l’altre que jo mai haja conegut... La seva relació era ex-
cepcional, indescriptible... Matilde era una criatura dolcíssima que apaivagava 
qualsevol conflicte, duresa, incomprensió amb la seva presència o tan sols amb al-
gunes paraules, sempre plenes de seny». Gabriela Martín la qualifica de «figura ex-
cepcional», tímida però dotada d’una gran intel·ligència. I alhora era també arqueò-
loga (de fet, companya de Tarradell a la Universitat), investigadora i col·laboradora 
infatigable del seu marit, tot i que es va mantenir en un segon pla. La seva eficàcia 
en aquest sentit resulta evident quan es considera el volum impressionant d’activi-
tat de tot tipus desenvolupada pel doctor Tarradell, especialment en la seva etapa 
valenciana. Ell mateix havia dit sovint que, sense la col·laboració de la seva muller, 
mai no l’hauria poguda dur a terme.

Especialitzada sobretot en arqueologia del món púnic, amb ell va escriure, en-
tre altres treballs, l’Eivissa cartaginesa, de la qual ja he parlat, i que va aparèixer 
poc després de la seva mort, l’any 1975, i les Necrópolis rurales púnicas en Ibiza 
(2000), que també he mencionat. La seva desaparició marca una segona frontera 
—la primera fou la mort del fill el 1970— en la trajectòria vital més íntima de Tar-
radell, que mai no es va refer d’aquestes envestides. Va canviar la indumentària i 
va abandonar els llacets —a València tenia el malnom d’El Pajarito—, que li do-
naven un aspecte alegre i divertit. En la seva entrevista del 1977, Montserrat Roig 
el descriu amb «els ulls, infantils, un pèl tristos», i la figura «magra —com si s’ha-
gués aprimat molt darrerament, perquè la roba li balla—». Era així, exactament, 
per a aquells que el vàrem conèixer després de la mort de l’esposa. Fins i tot en els 
moments de distensió i de bon humor —que no faltaven, sobretot durant les exca-
vacions a Alcúdia—, mai no s’esborrava del tot el punt de tristor de la mirada que 
descriu Montserrat Roig.

Punt final

La darrera aparició pública de Miquel Tarradell de què tinc constància es va 
produir el mes de novembre del 1994, en ocasió de la Primera Taula Rodona d’Ar-
queologia de Sant Feliu de Codines, on va ser convidat i càlidament homenatjat 
en presència de molts dels seus alumnes i companys de professió. Ens va deixar 
poc després, el gener del 1995. Molt aviat, l’Ajuntament de Barcelona va honorar 
la seva figura donant el nom de Miquel Tarradell a l’institut d’ensenyament se-
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cundari situat al barri del Raval, molt a prop de la seu de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, i també del despatx que tenia a l’edifici del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques, en un entorn físic, per tant, que havia estat molt seu des del 1971. 
També es va donar el nom pla de Miquel Tarradell a un espai situat entre els molls 
i el passeig Joan de Borbó de la seva Barceloneta natal, paisatge de la seva infància.

Uns quants anys més tard, el 2003, els editors de Cota Zero, Walter Cruells, 
Miquel Molist i Enriqueta Pons, van tenir l’encert de dedicar el número 18 
d’aquesta revista a commemorar els quaranta anys de la publicació de Les arrels de 
Catalunya, amb un dossier en què diferents autors —entre els quals hi havia di-
versos alumnes directes— avaluaven el desenvolupament de la recerca i l’estat del 
coneixement; era un nou reconeixement a la qualitat i l’impacte d’aquesta obra. 
En el moment d’escriure aquestes pàgines, l’IEC i les universitats de València i de 
Barcelona tenen previst celebrar unes jornades de record i homenatge a la seva fi-
gura el setembre-octubre del 2020. Són ben merescudes.

El pas del temps ha anat diluint el pes de les seves aportacions científiques, 
cosa inevitable o, més ben dit, positiva, tal com ell mateix deia amb aquestes pa-
raules de la introducció a Les arrels de Catalunya: «Tant de bo aquest llibre enve-
llís també aviat. Què més pot desitjar un estudiós que estimi la seva feina i la cultu-
ra del seu país?». I, malgrat els problemes profunds que ens aclaparen, sens dubte 
estaria orgullós tant de l’evolució del coneixement sobre el passat dels Països Ca-
talans com de la voluntat de persistència que tossudament han demostrat els seus 
pobles, l’una i l’altra, en alguna mesura, fruit del seu compromís i la seva fidelitat.

Agraïments

La doctora Núria Tarradell ha tingut l’amabilitat de cedir la major part de la il-
lustració que acompanya aquesta semblança, i també ha llegit atentament el text, 
cosa que ha permès corregir-hi diversos errors i afegir-hi informacions completa-
ment inèdites. També vull agrair al doctor David Asensio, a la doctora Marta Prevos-
ti, al doctor Joan Ramon i al doctor Joan Santacana que hagin invertit una part del 
seu temps en la lectura del text; les seves opinions i suggeriments han estat molt útils.
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