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Marta Prevosti i Monclús

M arta Prevosti i Monclús va néixer a Barce-

lona el dia 9 de novembre de 1952. Ha dedicat la seva vida professional a l’arqueologia 

clàssica, àmbit en què és coneguda i reconeguda. Afegeix a una sòlida formació una gran 

intel·ligència i unes idees molt clares, que han estat decisives en la seva vida acadèmica. 

Fou professora de la Universitat de Barcelona i, ara mateix, és investigadora de l’Institut 

Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), des d’on ha codirigit un projecte sobre l’ager Tar-

raconensis, d’una ambició poques vegades vista en aquest país, que ha donat uns resultats 

excel·lents i que ha estat objecte de diverses publicacions absolutament modèliques. En tot 

moment ha estat una investigadora compromesa amb la seva llengua i el seu país. Recordem 

que ha estat responsable de la recuperació de la figura i l’obra de Josep de C. Serra i Ràfols, 

el gran arqueòleg —traspassat l’any 1970— que posà les bases de l’arqueologia catalana 

moderna però que patí les conseqüències d’una guerra perduda i d’una llarga postguerra.

A continuació, resumim els trets principals d’una carrera exemplar.

Formació universitària

Va cursar la carrera d’història antiga a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat 

de Barcelona (1970-1975) i aconseguí el grau l’any 1976, amb el treball Cronologia i 

poblament a l’àrea rural de Baetulo, que dirigí el professor Miquel Tarradell i Mateu i que 

rebé la qualificació d’excel·lent.

Es va doctorar en filosofia i lletres, secció d’història antiga, a la Universitat de 

Barcelona, l’any 1980, amb la tesi Cronologia i poblament a l’àrea rural d’Iluro, dirigida 

pel professor Miquel Tarradell i Mateu, la qual obtingué la màxima qualificació (excel·lent 

per unanimitat cum laude).

Activitat professional

L’activitat professional de la doctora Prevosti s’ha desenvolupat, pel que fa a l’àmbit de 

la docència, en el Departament d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona. De 1975  
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a 1980, va ser ajudanta de la càtedra d’arqueologia, epigrafia i numismàtica; de 1981 a 

1984, ajudanta interina; el 1984, va prendre possessió de la plaça d’adjunta numerària 

d’arqueologia, requalificada posteriorment com a professora titular d’arqueologia. Des  

de 2005, és investigadora sènior de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC).

A banda de la seva activitat acadèmica, ha estat directora gerent del Museu de 

l’Estampació de Premià de Mar (2002-2005 i 2010-2013), on va elaborar el projecte 

museogràfic i museològic de l’exposició permanent del Museu de l’Estampació de Premià 

de Mar, entre d’altres. També ha col·laborat en diverses exposicions, com ara «L’arqueo-

logia a Catalunya, avui», organitzada pel Departament de Cultura de la Generalitat de 

Catalunya, o «Història i salvaguarda d’un jaciment ibèric: la Cadira del Bisbe», organit-

zada pels ajuntaments de Premià de Mar i Premià de Dalt, el 1997, i n’ha comissariat 

d’altres: «Viatge al passat per l’A-19», promoguda pel Departament de Cultura de la 

Generalitat de Catalunya i ACESA, «Tapissos estampats de Dalí» (2004-2005) i «L’ar-

queologia de Premià» (2012).

Així mateix, ha dirigit i codirigit diversos projectes de recerca, com ara, entre molts 

d’altres: «Morfologia històrica del territori en la Catalunya romana. Estudi de mapes i 

fotografies aèries, prospecció aèria amb dos vols amb avioneta, dels jaciments romans del 

Maresme entre Arenys i el Besòs», CAYCIT (1985-1989); «Estudi del paisatge arqueològic 

antic de la Cossetània oriental», AUCAT i dins de les activitats de l’Institut d’Estudis 

Catalans (1998-2002), i «Estudi global de la vil·la dels Antigons (Reus)», ICAC (2007-

2013). Fora de Catalunya, ha dirigit les prospeccions intra site del jaciment de Sidi 

Zahruni, Neapolis, Tunísia (2012), i ha participat en els projectes «Mesures arqueomag-

nètiques en forns romans de Tarragona» i «Estudios arqueométricos en yacimientos ar-

queológicos del nordeste español y Túnez». 

Des de 2004, forma part de l’equip d’investigació al voltant del projecte Tabula 

Imperii Romani - Forma Orbis Romani, dirigit per Josep Guitart (UAB) i promogut per la 

Unió Acadèmica Internacional, l’Institut d’Estudis Catalans i l’ICAC. Actualment dirigeix 

un projecte d’R+D per construir l’aplicació informàtica per a generar el mapa en línia de 

l’Imperi romà. 

Va ser assessora de l’empresa ACESA en les relacions de l’empresa amb el Servei 

d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya (1991-1995 i 1996-1997) i, del 2008  

al 2014 va gestionar, per encàrrec d’ACESA a l’ICAC, els treballs d’arqueologia relacionats 

amb l’ampliació del tercer carril de l’autopista AP-7 (des de la Jonquera fins a Salou). Així 

mateix, va ocupar el càrrec de vocal de la Junta de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, 

filial de l’Institut d’Estudis Catalans, de la qual és l’editora general del Butlletí de la So-

cietat Catalana d’Estudis Històrics; n’ha editat deu números (2009-2018), que estan 
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publicats en línia al Portal de Publicacions de l’IEC. Convé assenyalar que ha coordinat 

el volum d’homenatge a Josep de C. Serra i Ràfols i ha liderat les actuacions adreçades a 

recuperar la seva memòria i a situar on pertoca la tasca ingent realitzada que, de resultes 

de la Guerra Civil, va quedar vergonyantment amagada o aprofitada. 

Ha excavat en diversos jaciments. Destaquem, tanmateix, les tasques realitzades a 

Torre Llauders (Mataró) i Can Ferreros (Premià de Mar), dues vil·les del Maresme impo-

nents.

Premis

Premi Iluro de Monografia Històrica 1980, concedit per la Caixa d’Estalvis Laietana, que 

comportava la publicació del treball, Cronologia i poblament a l’àrea rural d’Iluro (Bar-

celona, Dalmau, 1981, 2 v., 633 p., 69 fig., 14 làm.).

Publicacions

És autora d’una obra important des del punt de vista qualitatiu, i sobretot quantitatiu, 

que preferentment, però no pas exclusivament, té com a tema el món rural d’època roma-

na. En aquest camp, els seus estudis han estat i són d’una importància considerable i a 

bastament utilitzats. Ha publicat diverses monografies, com ara Cronologia i poblament 

a l’àrea rural de Baetulo (1981), i ha estat editora i coeditora de llibres i dossiers, de col-

laboracions en jornades, taules rodones, congressos i simposis. Així mateix, és autora de 

nombrosos articles i coautora de molts altres, publicats en revistes nacionals i internacio-

nals, entre les quals destaquen Journal of Cultural Heritage i Studies on the Rural World 

in the Roman Period. 

Text llegit pel senyor Josep Maria Nolla i Brufau en el Ple del dia 8 de novembre 

de 2018
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